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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
07 / 2018 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcaldessa–presidenta: 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
BEL SALVADÓ, CRISTINA 
CUGAT GINOVART, JOSEP 
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 
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 
març 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 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
01 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació definitiva de modificació del Reglament i Catàleg de 
camins rurals de l’Ajuntament de Tortosa.  
 
02 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de les Bases específiques reguladores de subvencions 
municipals per al foment de la millora en elements col·lectius d’edificis del centre històric del municipi 
de Tortosa. 
 
03 – Dictamen de proposta d’acord de nomenament dels membres de la Comissió Municipal de 
Delimitació del Terme Municipal de Tortosa. 
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SERVEIS A LES PERSONES 
 
04 – Dictamen de proposta d'acord per sancionar infraccions a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons expedient 2017-GOV-L0402-000207.  
 
05 – Dictamen de proposta d'acord per sancionar infraccions a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons expedient 2017-GOV-L0402-000206. 
 
06 – Dictamen de proposta d'acord per sancionar infraccions a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons expedient 2017-GOV-L0402-000204. 
 
07 – Dictamen de proposta d'acord per sancionar infraccions a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons expedient 2017-GOV-L0402-000230. 
 
08 – Dictamen d’aprovació de la sol·licitud de designació de la ciutat de Tortosa com a Capital de la 
Cultura Catalana per al 2020-2021. 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
09 – Dictamen d’aprovació inicial de modificació de l’Ordenança reguladora dels fitxers que contenen 
dades de caràcter personal. 
 
10 – Dació de compte de l’estat d’execució pressupostària corresponent al quart trimestre de 2017. 
 
11 – Dació de compte sobre compliment de la normativa de morositat. 
 
12 – Dació de compte de l’auditoria bianual sobre el compliment de la Llei orgànica de protecció de 
dades de caràcter personal. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
13 – Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per donar suport a la vaga 
feminista del 8 de març. 
 
14 – Proposta del grup municipal Partit Popular per assumir el compromís per la igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes. 
 
15 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per la millora i finalització de 
l’arranjament i adequació de les escales del barri del Garrofer d’accés a l’Hospital Verge de la Cinta. 
 
16 – Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per expressar el malestar de 
l'Ajuntament de Tortosa pel nomenament de Maria Elósegui Itxaso com a jutgessa del Tribunal Europeu 
dels Drets Humans. 
 
17 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa en defensa del model educatiu basat en la immersió 
lingüística. 
 
18 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa per a la creació de comitès d’organització 
transparents i democràtics de les candidatures de Patrimoni de la Humanitat i dels World Sports 
Games. 
 
19 – Proposta del grup municipal Partit Popular referent a garantir la neutralitat institucional. 
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20 – Proposta del grup municipal Partit Demòcrata per en defensa de l’escola catalana i del model 
d’immersió lingüística. 
 
21 – Proposta conjunta dels grups municipals del Partit Demòcrata i d’Esquerra Republicana de 
Catalunya en relació als drets de les dones i la vaga del 8 de març de 2018. 
 
22 – Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa Ecologista perquè s’impulse 
el mercat de pagesos amb coordinació amb els agents del sector. 
 
23 – Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa Ecologista en suport i 
adhesió a la vaga feminista convocada pel 8 de març de 2018. 
 
 
II. PART NO RESOLUTIVA 
 
 
24 – Dació de compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions 
d’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local: 
 
- 06/2018, de 29/01/2018. 
- 07/2018, de 05/02/2018. 
- 08/2018, de 12/02/2018. 
- 09/2018, de 21/02/2018 (sessió extraordinària). 
- 10/2018, de 21/02/2018 (sessió extraordinària i urgent). 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 

 
- De la 2793/2017 a la 2885/2017. 
 
 
25 – Informes de l’Alcaldia.  
 
 
26 – 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 de la Sra. Alcaldessa 
A continuació pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Bona tarde. Comencem el Ple ordinari del mes de 
març. Voldria, abans de començar el Ple, constatar que continuem seguint en una situació que no és 
normal perquè encara avui a l’Estat espanyol continuen existint presos polítics i crec que cal evidenciar-
ho abans de començar cada Ple ordinari a l’Ajuntament de Tortosa perquè no és normal que a dia 
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d’avui encara tinguem part del Govern a l’exili i que el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart portin 140 dies 
empresonats i el vicepresident Junqueras i el conseller Forn en portin 123 i, per tant, crec que com a 
Ajuntament de Tortosa ho hem de recordar, no ho hem de normalitzar i a cada Ple hem de dir el que 
està succeint a l’Estat espanyol. 
 
 
 
 
I. PART RESOLUTIVA 
 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
01 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT I 
CATÀLEG DE CAMINS RURALS DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA. 
 
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent 
assumpte:  
 
“ Pel Decret de l'Alcaldia núm. 2429 de data 30 d’octubre de 2017 es va disposar la incoació de 
l’expedient de modificació del Reglament i Catàleg de camins rurals de l’Ajuntament de Tortosa 
consistent en el següent: 
 
- Camins que s’eliminen: 
Núm. 22  CAMÍ DE LA ROCASA. El camí de la Rocasa s’elimina perquè es tracta d’una sendera amb un 
amplada d’uns 0,8 metres. 
 
- Camins existents que modifiquen el seu traçat: 
Núm. 21 CAMÍ DELS TANCATS de 2.160m. Un tram d’aquest camí passa a ser el camí 3 anomenat camí 
dels Tancats de 1.280 metres. 
 
Núm. 7 CAMÍ DE LA MASADA de 1.485m. Part d’aquest camí passa a formar part del camí núm. 22 
anomenat CAMINAL DE LA MASADA, amb una longitud de 980m. 
 
Núm. 3 CAMÍ DE LA COSTERETA BLANCA de 1.280m. Passa a formar part del camí núm. 24 anomenat 
CAMÍ DEL SALERO “COSTERETA BLANCA”. 
 
- Camins nous que s’incorporen al Catàleg i Reglament: 
Núm. 21 CAMÍ DE LA ROCATA 
Núm. 23 CAMÍ DEL CANAL 
 
En sessió 6 de novembre de 2017 el Ple de l’Ajuntament de Tortosa va acordar aprovar inicialment la 
modificació del Reglament i Catàleg de camins rurals de l’Ajuntament de Tortosa esmentada. 
 
L’expedient ha estat exposat al públic durant un període de trenta dies hàbils amb publicació del 
corresponent anunci al BOPT núm. 229 de data 28 de novembre de 2017, al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament de Tortosa i amb referència de la publicació del BOPT al DOGC núm. 7519 de 19 de 
desembre de 2017. 
 
Durant l’esmentat termini d’exposició al públic s’han presentar les següents al·legacions: 
 
NÚM. 1. En data  1 de desembre de 2017 per part del Sr. Esteban Ramos Rivas sol·licita una còpia del 

Catàleg modificat. 
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NÚM. 2. En data 5 de desembre de 2017 el Sr. Esteban Ramos Rivas sol·licita la revisió del document i 

la seva modificació d’acord amb unes errades detectades durant els anys 2012 i 2014. 
 
NÚM. 3. En data 5 de desembre de 2017 el Sr. Esteban Ramos Rivas sol·licita que no es modifiqui el 

Reglament dels camins rurals vigent, ja que la modificació a tràmit vulnera l’article 2 apartat 3 i 
l’article 7 apartat 3 de l’esmentat Reglament. 

 
NÚM. 4. En data 22 de desembre de 2017 la Sra. Rosalia Ferré Martínez sol·licita que es mantingui 

inalterat el Reglament aprovat l’any 1996, ja que la modificació a tràmit vulnera l’article 2 apartat 
3 i l’article 7 apartat 3 de l’esmentat Reglament. 

 
NÚM. 5. En data 27 de desembre de 2017 el Sr. Manuel Monfort Cugat sol·licita que es mantingui 

inalterat el Reglament aprovat l’any 1996, ja que la modificació a tràmit vulnera l’article 2 apartat 
3 i l’article 7 apartat 3 de l’esmentat Reglament. 

 
En resposta a les esmentades al·legacions s’ha emès se informe tècnic per part de l’arquitecta 
municipal de data 12 de febrer del 2018, que resta incorporat a l’expedient i que serveix de fonament 
de la present resolució. 
 
Dictaminada la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori 
celebrada en data 27 de febrer del 2018. 
 
Es proposa al Ple municipal l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Desestimar íntegrament les al·legacions presentades pels senyors Esteban Ramos Rivas, 
Rosalia Ferré Martínez i Manuel Monfort Cugat en base al contingut de l’informe emès per l’arquitecte 
municipal, i conforme el següent: 
 
- Pel que fa a l’al·legació NÚM. 1, atenent a la seva petició, es va donar trasllat de l’expedient al Sr. 
Esteban Ramos durant l’exposició pública del document. 
 
- D’altra banda, s’ha revisat el document d’acord amb les errades esmentades a l’al·legació NÚM. 2 de  
data 5 de desembre i es constata que el document és correcte, per la qual cosa es desestima 
l’al·legació. 
 
- En relació a les al·legacions NÚMS. 3, 4 i 5, totes tres similars en contingut, cal assenyalar que 
l’apartat 3 de l’article 2 del Reglament i Catàleg de camins rurals municipals de l’Ajuntament de 
Tortosa, fixa les condicions que han de tenir els camins rurals de titularitat privada per tal d’incorporar-
se a l’esmentat Reglament. En aquest sentit cal constatar que els dos camins nous que s’incorporen al 
Reglament i Catàleg de camins rurals de Tortosa, anomenats camí de la Rocata i camí del Canal, són 
camins d’ús públic. 
 
D’altra banda, l’apartat 3 de l’article 7 esmenta que per a la incorporació d’un camí rural de titularitat 
privada a la xarxa de camins rurals municipals d’ús públic, es requerirà la prèvia redacció del 
corresponent projecte tècnic. En aquest sentit, tal com s’ha exposat al paràgraf anterior, els dos camins 
nous que incorpora el document són en l’actualitat camins d’ús públic, i per tant, no li és d’aplicació 
l’article 7.  
 
Per tot l’exposat s’han de desestimar les al·legacions NÚMS. 3, 4 i 5. 
 
Segon - Aprovar definitivament la modificació del Reglament i Catàleg de camins rurals de l’Ajuntament 
de Tortosa de conformitat amb la documentació tècnica incorporada a l’expedient. 
 
Tercer - Notificar la present resolució als senyors Esteban Ramos Rivas, Rosalia Ferré Martínez i Manuel 
Monfort Cugat, atorgant-los-hi els recursos pertinents. 
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Quart - Publicar al BOPT un extracte del present acord, així com garantir pel mitjà telemàtic 
corresponent el dret de la ciutadania a consultar i ser informada sobre el contingut de la present 
modificació del Reglament i Catàleg de camins rurals de l’Ajuntament de Tortosa. ” 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Per exposar la proposta pren la paraula la Sra. Alcaldessa: És una proposta que ja es va portar al 
plenari, va estar exposada al públic i avui el que portem és l’aprovació definitiva d’aquest Reglament de 
catàleg i camins. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bona tarde a tots i a totes. Ens volem sumar també al 
que acaba de comentar l’alcaldessa. Avui serà la 139a. nit que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart passaran a 
la presó, a una presó espanyola per liderar un moviment social i pacifista. Serà la nit número 123 que 
Oriol Junqueras i Joaquim Forn passaran a la presó per defensar les seves idees polítiques. I fa molts 
nits que Carles Puigdemont i una part del Govern legítim de Catalunya estan a l’exili perquè no tenen 
garantits els seus drets democràtics més fonamentals. I també una abraçada per a la companya Anna 
Gabriel, que per la manca d’aquests drets està també actualment a Ginebra. 
 
I no oblidem ni qui en nom del 155, perquè són qui governen i l’estan aplicant, el Partit Popular ni als 
seus còmplices d’aquesta dreta nacionalista espanyola que són Ciutadans i el Partit Socialista. 
Responsables i còmplices que, a més, més enllà d’aquest discurs nacionalista, el que fan és defensar i 
protegir el règim del 78’ i els poders fàctics que es beneficien d’ell, com per exemple hem pogut 
comprovar aquesta setmana amb el projecte Castor i les denúncies que es van formular, que garantien 
un benefici de 1.350 milions d’euros per a un empresari, que el protegien dels tràmits burocràtics que 
s’havien de fer i que garantien que amb el Partit Popular, amb el Partit Socialista i amb Ciutadans la 
banca sempre guanya i el poble, si cal, sempre paga. 
 
Regidors i regidores, i regidora del Partit Socialista i del Partit Popular, hi ha un cartell que és un 
exemple de dignitat a l’entrada del Parlament Islandès, i diu: “Quan el govern viola els drets del poble, 
la insurrecció és per al poble i per a cada porció del poble el més sagrat dels seus drets i el més 
indispensable dels seus deures”, Declaració dels drets dels homes i dels ciutadans de 1793. Amb el 
seu 155 fins allí ens han portat, fins al segle XVIII. 
 
I respecte al tema que volíem parlar, que ja m’havia oblidat, no votarem a favor d’aquesta modificació 
perquè hi ha dos vies per a que un camí que era considerat privat passi a ser considerat públic, un és 
que tingui una amplada de 4,5 metres. Hi ha un camí, que és el de Rocata a la partida de Bítem que fa 
3,5 metres i s’inclourà en aquest catàleg, en aquest nou catàleg d’ús públic, no requereix aquest 
requisit. I el segon és que uns veïns i veïnes del poble justifiquin que ha sigut un camí històricament 
d’ús públic. El camí que s’ha seguit per justificar que aquest camí passarà a l’inventari de camins d’ús 
públics és que l’EMD de Bítem va signar un document en el que es reconeixia que aquest era un camí 
d’ús públic, però entenem que hi ha una persona d’aquesta EMD que forma part també de les finques 
que es beneficiaran per la inclusió d’aquest camí d’ús públic, per tant, considerem que, com a mínim, 
no és ètic que s’hagi seguit aquest procediment i per això votarem en contra d’aquesta modificació. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Senyora alcaldessa, senyores regidores, senyors regidors, bona 
tarde, és per manifestar el vot a favor del dictamen, tal i com vam fer amb l’aprovació inicial.  
 
Però, evidentment, senyora alcaldessa, em permetrà que ja respongui ara al senyor Rodríguez perquè, 
evidentment, hem callat massa vegades, i llavors vostès sempre parlen i nosaltres sempre callem. I 
perquè nosaltres respectem totes les idees, però és que és inevitable que vostès han fet el que han fet. 
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I miri, vostè últimament ens llegeix cites i tal, jo també llegiré una cita avui –en porto dos–, una cita, 
no?, d’Umberto Eco. Diu “En el fons, la pregunta fonamental de la filosofia coincideix amb la de la 
novel·la negra: qui és el culpable?”  
 
El culpable són vostès. Nosaltres hem dit moltes vegades ‘ni DUI, ni 155’. Vostès són els culpable i 
vostès són els còmplices, els de la CUP, d’aquesta dreta nacionalista catalana amb la qual han governat 
i amb la qual ens han situat així. El 6 i 7 de setembre, el referèndum il·legal de l’1 d’octubre, el 27 
d’octubre i la situació esperpèntica a que hem arribat a dia d’avui, perquè és esperpèntica, vull dir, no 
sabem si tindrem noves eleccions, si no en tindrem, que ara dic sí i ara dic no. 
 
Nosaltres ja ho hem dit, hem de tendir pons, buscar el diàleg i el consens perquè li diré: no hi ha res 
més antidemocràtic que considerar antidemocràtic a tothom que no pensa com tu i vulgui que tots 
fóssim iguals i acabar amb nosaltres. En aquest sentit, la democràcia entenem que no és posar les 
urnes cada 4 anys sinó que també es base en respectar a l’oposició o a aquells que no pensa com tu. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyora alcaldessa, regidors i regidores, en primer lloc 
també manifestar com sempre la nostra solidaritat pels presos polítics –que no m’allargaré perquè crec 
que ja s’ha dit moltes vegades– que hi ha en aquests moments al nostre país. I, sobretot, també 
denunciar l’augment de l’onada repressiva que hi ha al conjunt de l’Estat, no només per aquesta 
qüestió sinó per altres qüestions. Hem vist recentment algunes sentències on es prohibia, per exemple, 
fins i tot, o s’acabava culpant a persones que cantaven, bé doncs, això, cançons que no eren afins, no?, 
a certes ideologies. I, per tant, jo crec que sí, que ens hem de sumar aquí, tot i que fer, cada vegada que 
hi hagi un Ple, un debat, em sembla excessiu. 
 
En tot cas, i en relació al punt que anem a aprovar que parla de la modificació d’aquest Reglament i 
Catàleg dels camins rurals de l’EMD de Bítem, el nostre grup el que vol és manifestar la seva abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Ens fa gràcia que es parli d’antidemocràtic quan el 80% 
del poble de Catalunya vol tenir el dret a decidir el seu futur i vostès, amb la gent del 155, ens neguen 
eixe dret a poder decidir el nostre futur. I ens diuen que nosaltres som els antidemocràtics. 
 
Rosa Parks –una altra cita– deia que “mentre més cedíem i obeíem, pitjor ens tractaven”. Què li 
hagueren dit vostès a Rosa Parks? Que haguera obeït la llei existent? Que haguera acceptat que els 
negres no tenien el mateix dret que tenien les persones blanques? Li hagueren dit això a Rosa Parks? 
 
En realitat, com Róża Luksemburg deia –una autèntica socialista, no de postureig– deia: “Qui no es 
mou no sent les cadenes”. Al final, com que vostès estan molt a gust en aquest règim del 78’ que 
rescata autopistes, que rescata la banca, que prioritza el pagament del deute al de les inversions 
socials, doncs, com que vostès estan molt a gust i tenen ministres com Joan Clos, Miguel Sebastián, 
Margarita Robles o Elena Espinosa que es dediquen a legislar en benefici d’aquestes empreses, doncs 
ja els hi sembla bé que s’apliqui el 155 i que a l’Estat espanyol hi hagin presos polítics al segle XXI. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Alcaldessa: El darrer torn, senyor Roig, perquè sinó... 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Però jo no he començat. I soc jo qui dic que aquest debat no 
ha d’estar aquí. Perquè aquí podríem començar a parlar de moltes coses i dels seus suports, com hem 
dit, a votar al Parlament de Catalunya temes d’educació al costat del que és la dreta catalana, i així 
vostès ho han fet al costat de Junts pel Sí reiteradament. 
 
Però jo el que em nego és a que vostès diguin, evidentment, que no estem en una democràcia. Una 
democràcia molt mancada, molt mancada perquè al Govern hi ha un partit, el Partit Popular, que entén 
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la democràcia a la seva manera i fa les lleis que entén, però estem en una democràcia i aquest famós 
règim del 78’ del que vostè tant renega ens ha portat a tenir una democràcia sòlida com la que tenim 
ara. Per tant, no entraré més en la discussió perquè entenc que no vull allargar més el tema. Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Seguidament pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Moltes gràcies. Pel que fa al punt, que és el que 
estàvem portant a terme ara, el punt primer, dir-li al senyor Rodríguez que en aquest cas dona accés a 
diferents veïns aquest camí, no només a un veí sinó a diferents veïns. I que, d’altra banda, reuneix les 
condicions tècniques i les condicions jurídiques que s’estableix a nivell d’Ajuntament i per això consta 
de l’informe tant de l’arquitecte com a nivell de l’advocat del departament i, per tant, per això s’inclou a 
l’Inventari municipal. 
 

*-*-* 
 
 
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 (3) i PP (1); un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal de la 
CUP-AE-PA; i quatre abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal de MT-E.  
 
 
 
 
02 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER AL FOMENT DE LA MILLORA EN ELEMENTS COL·LECTIUS D’EDIFICIS 
DEL CENTRE HISTÒRIC DEL MUNICIPI DE TORTOSA. 
 
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent 
assumpte:  
 
“ Pel Decret de l'Alcaldia núm. 377/18 es va disposar la incoació d'un expedient administratiu per a la 
redacció d'unes Bases específiques reguladores de subvencions municipals per al foment de la millores 
en elements col·lectius dels edificis del centre històric del municipi de Tortosa. 
 
Vist l’informe del TAG d’Urbanisme d’aquest Ajuntament envers les Bases específiques reguladores de 
l'esmentada subvenció i que consta a l’expedient. 
  
Vist l’informe de l’interventor municipal núm. 107/2018 de data 26 de febrer de 2018. 
 
Atès allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; els articles 118-125 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, així com les Bases generals de subvencions aprovades per 
l'Ajuntament de Tortosa, i la resta de normativa aplicable. 
 
Dictaminada la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori 
celebrada en data 27 de febrer del 2018. 
 
Es proposa al Ple municipal l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions municipals per al 
foment de les millores en elements col·lectius dels d’edificis del centre històric del municipi de Tortosa, i 
que literalment diuen el següent:   
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BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER AL FOMENT DE LA MILLORA 
EN ELEMENTS COL·LECTIUS D’EDIFICIS DEL CENTRE HISTÒRIC DEL MUNICIPI DE TORTOSA. 

 
1. Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció  

 
1. L'objecte d'aquestes bases específiques reguladores de subvencions és establir i regular les ajudes 
econòmiques que, amb càrrec als pressupostos de l'Ajuntament de Tortosa, es puguin reconèixer per a 
les obres de foment d’actuacions de millora en determinats elements col·lectius dels edificis del terme 
municipal de Tortosa en l’àmbit d’actuació del seu centre històric. 

 
2. L'execució de les accions o la presentació de documentació definida en aquestes bases com de 
compliment obligat serà requisit imprescindible per a l'obtenció de la subvenció i el seu incompliment 
serà motiu de denegació. 
 
3. En tot allò que no disposen aquestes bases, s'aplicarà amb caràcter supletori les Bases Generals de 
Subvencions aprovades per l'Ajuntament i la resta de disposicions legals i reglamentàries vigents que 
regulen l'activitat de les administracions públiques. 
 
4. Correspondrà a l'òrgan municipal competent resoldre sobre la concessió o denegació de les 
subvencions que siguin  objecte d'aquestes bases. 
 
5. Per tal de mantenir unes condicions especialment avantatjoses per a les obres objecte d'aquestes 
bases, es declaren expressament compatibles els ajuts aquí previstos amb els establerts per altres 
administracions públiques sempre que no se superi amb les subvencions concedides el cost total de 
l'obra subvencionada. 
 
2. Àmbit d’actuació 
 
1. Seran objecte de les ajudes establertes en aquestes bases, les actuacions que es portin a terme dins 
dels immobles inclosos dins la zona del centre històric de la ciutat que queda delimitada i identificada 
segons el plànol adjunt a les presents bases. 
 
2. Als immobles objecte d'aquestes bases no podran haver-se construït ni haver sofert en els darrers 5 
anys una gran rehabilitació, concepte definit amb el que determina la Llei 18/2007, excepte en els 
casos en què s'especifiqui altra cosa. 
 
3. Actuacions subvencionables 
 
1. Als efectes del finançament establert per aquestes Bases reguladores, s'entendrà per actuacions 
subvencionables aquelles que  tinguin per objecte: 

 
a) Rehabilitació total de façanes. 
b) Actuacions destinades a garantir l'estanqueïtat de la coberta. 
c) Adequació de les instal·lacions comunes dels edificis d'aigua, gas, electricitat o sanejament d'acord 
amb les normatives vigents. 
d) Actuacions destinades a facilitar l'accés o la mobilitat a l'interior dels immobles. 

 
2. Queden excloses de l'àmbit de la subvenció les obres que impliquin la demolició de façanes o el 
buidat interior de l'immoble. 
 
4. Requisits generals i obligacions dels beneficiaris 
 
1. Requisits generals. 
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Les actuacions recollides en el paràgraf anterior hauran d'ajustar-se als següents requisits: 
 
Per acollir-se a les ajudes d'aquestes Bases, els promotors de l'obra cal que reuneixin les següents 
condicions: 

Ser persones físiques jurídiques, entitats sense ànim de lucre, empresaris que destinin la promoció 
per destinació a venda l’immoble objecte de petició de subvenció, o, en el cas d'edificacions en 
règim de propietat horitzontal, comunitats de propietaris.  
Ser propietaris, arrendataris, usufructuaris de l'immoble o titulars d'altres títols jurídics d'igual  
naturalesa admissibles en dret. 
Trobar-se al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb l'Ajuntament de 
Tortosa i d'acord amb les normes vigents. El benefici que  es reconegui per raó d'una determinada 
actuació s'entendrà a qui se subrogui en la titularitat o ús de la finca i de la llicència d'obres, prèvia 
acreditació documental. 

El reconeixement d’atorgament de l’ajut es farà amb posterioritat a l’aprovació de la corresponent 
llicència d’obres prèvia comprovació dels serveis tècnics municipals de la documentació que acompanyi 
la sol·licitud de subvenció.  
El sol·licitant perdrà tots els drets sobre les ajudes concedides en el supòsit que s'executin les obres fora 
dels paràmetres autoritzats a la llicència municipal d'obres concedida. 
L'Ajuntament de Tortosa serà el titular del dret de gestió de la publicitat a les lones de protecció de les 
obres, amb motiu d'aquestes obres i durant l'execució. A aquest efecte, el peticionari, pel fet d'acollir-se 
a aquestes bases, cedeix aquest ús i dret a l'Ajuntament. 
 
2. Obligacions dels beneficiaris. 
 
Els beneficiaris de les ajudes atorgades estan obligats a: 
 
a) Haver obtingut la llicència municipal d'obres prèviament a l’inici de l’obra subvencionada. 
b) Executar les obres durant l’any objecte de les corresponents convocatòries que es facin efectives. 
c) En el cas que el beneficiari executi només una part de l'obra, l'Ajuntament podrà optar, ateses les 

circumstàncies de cada cas, entre la revocació total de la subvenció o el pagament d'una part 
proporcional a l'obra feta. 

d) Justificar la inversió de les quantitats atribuïdes i la destinació dels fons i permetre les actuacions de 
comprovació i control de l'obra per part de l’Ajuntament de Tortosa. 

e) Comunicar a l'Ajuntament, amb acreditació documental a l'efecte, la tramitació i obtenció d'altres 
subvencions, ajuts o recursos rebuts d'altres administracions pel mateix concepte. 

f) Durant la realització de l'obra subvencionada el beneficiari farà constar que l'actuació es realitza 
amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa. Als efectes haurà de col·locar en lloc visible un 
cartell que s'ajusti al format establert per l'Ajuntament. 

 
5. Tipus d’ajuts 
 
1. Façanes. 
- S'inclouran en aquest àmbit les obres que tinguin per objecte la rehabilitació total de façanes 

completes d’edificis en l’àmbit d’actuació . 
- La subvenció consistirà en una quantitat equivalent al 50% del cost de l'obra amb un màxim de  

4.000,00 euros. 
- Per cost de l'obra s'entendrà el pressupost d'execució material establert al projecte tècnic  o a la 

memòria tècnica de l'obra. 
 
2. Cobertes 
-  Aquest àmbit inclou les obres destinades a assegurar la conservació en condicions de la integritat i 

estanqueïtat de la coberta. 
-  La subvenció consistirà en una quantitat equivalent al 50% del cost de l'obra amb un màxim de  

3.000,00 euros. 
1. Per cost de l'obra s'entendrà el pressupost d'execució material establert al projecte tècnic o a la 
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memòria tècnica de l'obra. 
 
3. Instal·lacions en elements comuns dels edificis 
a) Inclou les actuacions destinades a l'adequació de les instal·lacions dels elements col·lectius existents 

d'aigua, gas, electricitat o sanejament a la normativa vigent al respecte 
2. La subvenció consistirà en una quantitat equivalent al 50% del cost de l'obra amb un màxim de 

1.500,00 euros. 
3. Per cost de l'obra s'entendrà el pressupost d'execució material exposat a la memòria valorada 

elaborada per l'instal·lador autoritzat o tècnic competent. 
 
4. Accés i Mobilitat 
-  Inclou totes les obres adreçades a millorar les condicions d'accés o mobilitat a l'habitatge, a través 

de la incorporació d'ascensors i/o la supressió de barreres arquitectòniques. 
-  La subvenció consistirà en una quantitat equivalent al 50% del cost de l'obra amb un màxim de 

3.000,00 euros. 
- Per cost de l'obra s'entendrà el pressupost d'execució material establert al projecte tècnic o a la 

memòria valorada de l'obra. 
 

Aquests imports es podran veure disminuïts en el supòsit que a causa del nombre de sol·licituds 
presentades se superi la quantia prevista a la partida pressupostària aprovada per a aquesta 
subvenció. Donat el cas, s’haurà d’establir un prorrateig de les ajudes entre totes les persones 
beneficiàries d’aquesta subvenció. 
 
Si la llicència d'obres sol·licitada té prevista l'execució de diverses obres coincidents amb més d'un dels 
anteriors conceptes previstos per a l'obtenció d'ajudes, el promotor podrà sol·licitar les ajudes per als 
diversos conceptes, amb els límits establerts per a cada un d'ells, que, conjuntament, no podrà superar 
en cap cas el màxim de 7.000,00  euros. 
 
En tot cas la subvenció màxima a rebre cada 5 anys serà de 18.000,00  € per tots els conceptes. 

 
6. Procediment de concessió de la subvenció 
 
1. Sol·licituds d'ajuts 
 
- Les sol·licituds d'ajuts  s'hauran de presentar amb els models oficials establerts, acompanyats de la 
documentació que s'especifiqui. 
 
 – La formulació de la sol·licitud, segons model determinat per l'Ajuntament, comportarà que el 
sol·licitant es compromet a acceptar sense reserves les condicions que es fixin amb ocasió de 
l’atorgament de la subvenció que demana. 
 
- La tramitació de la sol·licitud d'ajuts econòmics estarà vinculada a la tramitació de l'expedient 
d'atorgament de llicència d'obres, de tal manera que la denegació de la llicència d'obres suposarà la 
denegació de l'ajut sol·licitat. 
 
- La sol·licitud s'haurà d'acompanyar de la documentació següent: 
 
a) Acreditació que el promotor de les obres reuneix les condicions de l'article 4.1.a (propietari, 
arrendatari...). 
b) En el supòsit que la persona sol·licitant no sigui la propietària, cal autorització prèvia i escrita del 
titular de la propietat. 
c) Fotocòpia del DNI en el cas de persones físiques.  
 
En el cas de comunitats de propietaris caldrà aportar, a més del CIF, còpia del document o acta de la 
seva constitució, l'acreditació de la representació en que s’actua en nom i representació de la mateixa 
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(president, tresorer, secretari) i acta de la sessió de la comunitat on s’acrediti l’adopció de l’acord on es 
sol·licita la subvenció i en per quin concepte. 
 
d) Fotografies de l'àmbit d'actuació de les obres (façanes, interiors...). 
 
e) En totes les sol·licituds caldrà aportar projecte o memòria valorada sempre i quan no s'hagi aportat 
en la sol·licitud de llicència d'obres. 
 
f) Declaració jurada on consti les subvencions sol·licitades a altres administracions segons model 
determinat per l'ajuntament de Tortosa. 
 
g) Declaració jurada on consti trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social 
i amb l'ajuntament, si la quantitat de petició de la subvenció és inferior als 3.000,00 euros. 
 
h) Certificat emès per la Seguretat Social d’estar al corrent de les obligacions tributaries i amb la 
Seguretat Social  en el supòsit que la petició de subvenció sigui superior als 3.000,00 euros. 

 
i) En el supòsit que la petició de subvenció sigui superior als 3.000,00 euros, autorització prèvia del 
sol·licitant, segons model determinat per l'ajuntament de Tortosa, als efectes de petició per part de l’Ens 
Local del corresponent certificat a emetre per la Delegació d’Hisenda d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries per part del peticionari.   
 
j) Declaració responsable del beneficiari de la no deduïbilitat de l’IVA. 
 
k) De la documentació a presentar en els apartats a), b), c) i i) s'haurà de presentar original i fotocòpia o 
fotocòpia compulsada. 
 
2. Resolució de les sol·licituds 
 
Un cop presentada la sol·licitud, els serveis tècnics municipals de Serveis al Territori analitzaran la 
documentació presentada per tal de verificar-ne els requisits exigits i emetre informe corresponent.  
 
Previ informe emès de fiscalització de la Intervenció municipal, per resolució alcaldia es resoldrà el seu 
atorgament o la seva denegació 
 
El termini màxim d'atorgament de les subvencions serà d’un mes des de la data de presentació de la 
sol·licitud. La manca de resolució dins d'aquest termini produirà efectes desestimatoris. 
 
3. Reconeixement de l’obligació 
 
El reconeixement de l’obligació de la subvenció s'efectuarà, prèvia sol·licitud, un cop realitzades les 
obres i emesa la corresponent certificació final de l’obra subscrita pel facultatiu o tècnic que hagi 
executat l'obra 
 
- La sol·licitud haurà d'incloure: 
 
a) Fotografies de l'estat final de les obres executades. 
 
b) En les actuacions subvencionades referents a instal·lacions o antenes, caldrà adjuntar el butlletí 
oficial o certificació d'instal·lador autoritzat conforme que l'actuació s'ha realitzat d'acord amb la 
normativa sectorial al respecte. 
 
c) Serà necessària la justificació econòmica de l'execució de les obres subvencionades mitjançant la 
presentació de la corresponent factura o certificació de la despesa realitzada i justificant del seu 
pagament preferentment amb el justificant de la transferència bancària, o bé mitjançant rebut que 
acrediti el cobrament i hi figuri el segell corresponent de l’empresa que ha executat l’obra. 
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d) Resolució d’atorgament de la llicència que empara l’obra objecte de subvenció. 

 
El termini per la presentació de la documentació esmentada finalitzarà el dia 30 de novembre de l’any 
en curs. 
 
Presentada la sol·licitud, els serveis tècnics municipals comprovaran que l'obra objecte de la llicència 
s'hagi executat correctament, i emetran l'informe corresponent. A aquest efecte, els promotors estan 
obligats a facilitar l'accés dels tècnics municipals a l'immoble, tant per emetre l'informe com per 
comprovar les obres, les vegades que sigui necessari. 
 
Un cop informada favorablement la realització de l'obra en tots els termes de la llicència, i previ informe 
de fiscalització, es dictarà resolució per l’Alcaldia del seu reconeixement. 
 
7. Recursos  econòmics 
 
- Les subvencions previstes en aquestes bases reguladores, s'imputaran al crèdit pressupostari 

establert en el  corresponent pressupost anual de la convocatòria a efectuar. 
 
- L'atorgament de subvencions pels conceptes anteriorment exposats estarà limitat per les dotacions 

econòmiques establertes en el pressupost per a aquesta finalitat. 
 
- L'Ajuntament resoldrà la concessió dels ajuts econòmics segons el procediment establert, per ordre 

rigorós d'entrada de la sol·licitud a l'Ajuntament, amb tota la documentació requerida, per qualsevol 
de les vies establertes a  punt 9.2 d'aquestes bases. 

 
D'acord amb l'article 71 de la Llei 30/1992, si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits en aquestes 
bases, es requerirà a l'interessat per a que en el termini màxim de 10 dies, subsani la falta o acompanyi 
els documents preceptius, entenent que si no es porta dins d'aquest termini, s'entendrà desistit en la 
seva petició. 
 
Per a les sol·licituds que no reuneixin tots els requisits i documentació correcta demanada en aquestes 
bases, es tindrà en compte com a data d'entrada a l'Ajuntament, a efectes de resolució dels ajuts, la 
data en que es presenta correctament la documentació que li ha estat requerida. 
 
Es concediran ajuts fins al límit del crèdit pressupostari establert en els pressupostos de l'ajuntament 
per als mateixos. 
 
8. Compatibilitat amb altres subvencions. 
 
Es declaren expressament compatibles les subvencions aquí previstes amb els establerts per altres 
administracions públiques sempre que no se superi amb les subvencions concedides el cost total de 
l'obra subvencionada. 
 
9. Obtenció d'informació. 
 
Les bases de la convocatòria, model de sol·licitud i impresos relacionats podran ser obtinguts i 
consultats a la secció de subvencions- millores dels edificis, de la pàgina web de l'Ajuntament de 
Tortosa www.tortosa.cat. 
 
10.- Disposició addicional 
 
1. El termini de presentació de les sol·licituds començarà a comptar des de l'endemà de la data de 
publicació de la corresponent convocatòria que es publiqui a l’efecte al Butlletí Oficial de la Província i a 
la Base de Dades General de Subvencions. 
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2. Les sol·licituds s'hauran d'adreçar al Registre General de l'Ajuntament de Tortosa o mitjançant 
qualsevol dels llocs que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.  

 
Segon - Sotmetre a informació pública, pel termini de trenta dies, les bases anteriorment aprovades, 
mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la 
corporació, així com una referència de l'anunci anterior en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
Es fa constar que si no es presenten reclamacions ni al·legacions, l'esmentada aprovació esdevindrà 
definitiva sense necessitat d'acord exprés. ” 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Per exposar la proposta pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Com saben, una vegada més tornem a traure 
aquestes subvencions que són destinades a poder afectar els diferents immobles que hi ha al centre 
històric i que, per tant, amb la voluntat de poder continuar arranjant, millorant els immobles que hi ha 
situats dintre dels barris que formen part del centre històric. 
 
En aquest cas, i fins el dia 30 de novembre es podran presentar les sol·licituds per tal de poder rebre 
subvencions de l’Ajuntament per a les façanes, per arranjament de cobertes, també per a instal·lacions 
en elements comuns i també per a accés i mobilitat, que inclou supressió de barreres arquitectòniques i 
instal·lació d’ascensors.  
 
Per tant, des d’aquí també volem aprofitar per tal de fer pública aquesta convocatòria i que tothom 
pugui presentar-se dintre, com hem dit, de l’àmbit del centre històric. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Gràcies.  
 
Dir que com a CUP Alternativa Ecologista ens sembla bé que es facin subvencions per ajudar a 
dinamitzar la rehabilitació del centre històric, és una gran necessitat que té la ciutat, però el nostre vot 
serà contrari per dos motius, un perquè creiem que és insuficient la partida de 30.000€ quan tenim un 
centre històric que, literalment, cau en moltes zones i que fa que aquestes subvencions, més que ser 
un incentiu per a les comunitats de propietaris que es vulguin adherir, és una ajuda per a aquelles que 
hagin decidit rehabilitar, però no motiva que per aquesta ajuda es pugui iniciar el pas. 
 
I en segon lloc, i també important, entre el beneficiaris de les ajudes, al punt 4.1 s’estableix que seran 
també, podran beneficiar-se empresaris que destinin la promoció per vendre l’immoble objecte de la 
subvenció. I nosaltres a això li diem especular, que és comprar o vendre comptant d’aprofitar-se d’una 
fluctuació en el preu per lucrar-se. Creiem que a la gent que es dedica a especular amb l’habitatge –que 
hauria de ser un bé comú–, com a mínim, els diners públics no haurien d’anar per a aquestes empreses 
que compren l’edifici, el rehabiliten i després el que fan és intentar guanyar diners. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Seguidament pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Jo no sé, senyor Rodríguez, en tot cas, el que estem 
fent des d’aquí –potser no ho ha entès bé– és poder donar subvencions per a que s’arrangin les 
façanes, les cobertes, etc., dintre de l’àmbit del centre històric i, per tant, qualsevol comunitat de veïns 
que vulgui portar-ho a terme, qualsevol propietari que vulgui portar-ho a terme és benvingut perquè això 
ens ajuda també a millorar l’estat del centre històric i, per tant, no entenc el seu vot en contra, tenint en 
compte que tots els anys s’ha esgotat la partida o ha sobrat partida però que si hi ha hagut algun any 
anterior que hem tingut moltes més propostes, el que hem fet és modificar la partida. Per tant, que es 
voti en contra perquè no hi ha prou partida o perquè no es comparteix que s’arrangin edificis, siguin de 
la propietat que siguin, per part nostra estarem al costat de qualsevol que vulgui arranjar un habitatge 
dintre de l’àmbit del centre històric perquè el que volem és que es millori el centre històric. 
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Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, alcaldessa. El nostre vot, com tots els anys, serà 
positiu, evidentment, en la línia aquesta de que quan es va acabar el Pla de barris o el PiNCAT s’ha 
continuat fent.  
 
Evidentment, vostès ho ha dit, de vegades no s’acaben d’esgotar els diners, però tant de bo poguéssim 
posar-ne més per poder incentivar la rehabilitació. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyora alcaldessa, regidors, regidores, des de Movem 
Tortosa també, evidentment, votarem a favor perquè pensem que és una proposta que ja fa molts anys 
que s’està tirant endavant, com ara mateix ha comentat, a partir de l’inici, no?, que es va començar a 
fer amb el PiNCAT, i després, una vegada es va acabar el PiNCAT, es va continuar i, per tant, li votarem a 
favor.  
 
Però sí que volíem fer dos reflexions en la línia d’intentar millorar aquestes bases. Per una banda, en 
quant a la modificació o el plantejament que es fa dels topalls, és a dir, que com a màxim es pot arribar 
a subvencionar un 50% del que la gent ens reclama. En aquest sentit, nosaltres pensem que això es 
podria modificar i ampliar, i tenim un altre exemple i és que la convocatòria que s’ha tirat endavant per 
rehabilitar la plaça de l’Ajuntament té uns topalls molt més elevats –crec que és el 90% del conjunt– i, 
per tant, jo crec que estaria molt bé que en aquestes bases, i tenint en compte la realitat de l’habitatge 
que hi ha a tota la ciutat, que és molt deficient, com a mínim no sé si el 90%, però sí que es pogués 
augmentar. 
 
I en segon lloc, també l’altra proposta de millora està relacionada en l’àmbit que a nivell de ciutat, no?, 
poden acabar tenint aquestes subvencions. Està delimitat a una zona del Centre i del Nucli Antic, i 
nosaltres pensem que es podria ampliar a la resta del Centre, per exemple al carrer Sant Blai, per a que 
la gent ens entengui, les cases que estan a l’esquerra poden tenir aquesta subvenció però les cases 
que estan a la dreta no la poden tenir. I inclús a altres zones de la nostra ciutat, que no són ni el Centre 
ni el Nucli Antic, també pensem que es podria ampliar aquesta convocatòria en funció de la tipologia i 
l’antiguitat dels edificis. Per què? Perquè hi ha molts edificis –fins i tot a Ferreries o al Temple, que són 
barris més moderns– que també podrien acollir-se a aquesta tipologia de subvencions. 
 
Per tant, com li deia, evidentment, des de Movem Tortosa votarem favorablement, però sí que ens 
agradaria que com a Govern municipal poguessin estudiar aquestes dos propostes, tant pel que fa als 
topalls com l’àmbit geogràfic per poder-les aplicar en un futur. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Seguidament pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Moltes gràcies. El que hem fet i hem determinat des de 
que es van acabar les subvencions de la Llei de barris, és establir els límits que està marcant com a 
centre històric, que entenem que són els que correspondria, tenint en compte que també són els que 
més ho requereixen. Tot i això, escoltarem els seus suggeriments. 
 
Tenint en compte que aquestes subvencions es porten a terme des de l’any 2008, ens hagués agradat 
que això ens ho haguessin dit l’any passat, l’anterior, l’altre, l’altre..., ens ho diuen al plenari d’enguany, 
tenint en compte que fins a d’aquí un any no ho tornarem a portar, ens ho haguessin pogut proposar. 
Però en tot cas, escoltarem les seves propostes i ho tindrem present. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Agraeixo que es tingui en compte aquesta consideració i a veure 
si és cert que en la propera convocatòria realment es milloren aquestes bases.  
 
I sobre el temps, els ho hem proposat ara, però jo també li vull recordar, ja que abans n’he parlat, no?, 
que en una moció vam presentar el tema de les subvencions per rehabilitar les façanes de la plaça de 
l’Ajuntament i se’ns va votar en contra. Per tant, la veritat és que ja no sabem a què atendre’ns perquè 
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quan ho presentem perquè ho presentem, quan no ho presentem perquè no ho presentem. En tot cas, 
espero que es tingui en compte de cara l’any que ve i que, després de tots aquests anys i totes 
aquestes convocatòries que s’han centrat al Nucli Antic, es pugui ampliar, com deia, tant pel que fa al 
topall com a l’àmbit geogràfic. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
A continuació pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Si aquella moció es va votar en contra ja sap el motiu i 
no té res a veure amb aquestes subvencions, que és un altre aspecte absolutament diferent. En aquest 
cas estem parlant d’unes propostes, d’unes subvencions que estan portades a terme des de l’any 2008 
en aquest Ajuntament. Per tant, vull recordar que fa 10 anys que l’Ajuntament de Tortosa porta a terme 
subvencions per a rehabilitació al centre històric. 
 

*-*-* 
 
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 PDeCAT (8), ERC-AM (4), 
MT-E (4), PSC-CP (3) i PP (1); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup 
municipal de la CUP-AE-PA. 
 
 
 
 
03 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE TORTOSA. 
 
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent 
assumpte:  
 
“ Per Resolució de la Direcció General d’Administració Local de l’1 de febrer de 2018 s’ha iniciat 
l’expedient de delimitació del terme municipal de Tortosa d’acord amb allò establert en l’article 28.1 del 
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, modificat pel Decret 209/2015, de 22 de desembre. 
 
Atès el que preveu l’article 28.2 de l’esmentat Decret en quan la necessitat de nomenament per part de 
l’Ajuntament d’una comissió municipal de delimitació. 
 
Dictaminada favorablement la present proposta en la Comissió Informativa de Serveis al Territori 
celebrada en data 27 de febrer de 2018. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Nomenar la Comissió Municipal de Delimitació del Terme Municipal de Tortosa, amb la 
composició següent: 
 
- Meritxell Roigé i Pedrola, alcaldessa de Tortosa. 
- Josep-Felip Monclús i Benet, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tortosa. 
- Domingo Tomàs Audí, regidor de Festes, Serveis i Logística de l’Ajuntament de Tortosa. 
- Laura Ismael Segarra, arquitecta municipal de l’Ajuntament de Tortosa. 
- Josep-Antoni Chavarria i Espuny, secretari acctal. de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Segon - Comunicar el nomenament efectuat a la Direcció General d’Administració Local. ” 
 
 

*-*-* 



                                   

 
 
 

-  Pàg. 17 / 84 -           JACE / sbh 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: És per manifestar la nostra abstenció. Entenc que és un tema, 
una decisió de Govern el fet de designar els membres del Govern que seran representants en aquesta 
comissió. 
 

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

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
04 – DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER SANCIONAR INFRACCIONS A LA LLEI 10/1999, DE 30 DE 
JULIOL, SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, SEGONS 
EXPEDIENT 2017-GOV-L0402-000207. 
 
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent 
assumpte:  
 
“ ANTECEDENTS DE FET 
 
Vista l'acta denúncia núm. 624906/2017, realitzada per l'agent de la Policia Local números 10356-
19225, en data 29 de juliol de 2017, a les 02:30 hores al Sr. J.J.Z.R., amb NIF X....525R i domicili a c/ 
Jaume Ferran Clua, 5, de Tortosa, per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment 
perillosos. Atès que en l'esmentada acta s'identifica la raça american stanford per les infraccions 
següents: 
 
No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 €. 
Portar el gos potencialment perillós deslligat a la via pública. 
Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. 
 
Aquests fets poden ser constitutius d’infracció per incompliment de l’establert als articles de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos: 
 

No tenir assegurança de responsabilitat civil Art. 7.3 b)  Llei 10/1999 

Portar el gos deslligat a la via pública Art. 7.3 e)  Llei 10/1999 

Portar el gos sense morrió a la via pública Art. 7.3 e)  Llei 10/1999 

 
L’Alcaldia en data 11 d’octubre de 2017, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el 
presumptament responsable Sr. J.J.Z.R., en qualitat de posseïdor del gos de raça potencialment perillós. 
 
La instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent plec de càrrecs. 
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Atès que s'ha practicat al denunciat, la notificació del Decret i del plec de càrrecs, en virtut d’allò que 
disposa l’art. 10.3 del Decret 278/1993 de 9 de novembre, del procediment administratiu sancionador.  
 
Atès que no s'han presenta al·legacions, i d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció 
d'innocència, donat que per part del denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, 
no cal eludir l’aplicació de l’article 77.5 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector 
públic, respecte el valor probatori dels fets constatats en l’acta realitzada pels agents de la Policia Local, 
a qui se’ls reconeix com a funcionaris públics la condició d’autoritat. 
 
QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ 
La qualificació d'aquestes infraccions es tipifiquen: 
 

Infracció: Tipificació 

No tenir assegurança de responsabilitat civil Greu segons art. 7.3b)  de la Llei 10/1999. 

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública Greu segons art. 7.3e)  de la Llei 10/1999. 

 
SANCIONS APLICABLES 
Aquestes infraccions són sancionades amb: 
 

Infracció: Sanció 

No tenir assegurança de responsabilitat civil Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 151 € fins a 1.500 € 

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 151 € fins a 1.500 € 

 
És responsable en els fets del present expedient, el Sr.  J.J.Z.R., en qualitat de posseïdor del gos de raça 
pit-bull. 
 
L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador és l'alcalde de conformitat amb 
l'article 13.b de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i 
administratives per les comissions d’infraccions de caràcter lleu, i correspon al Ple de l’Ajuntament per 
la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu. 
 
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
1 - Declarar al Sr. J.J.Z.R., amb NIF X....525R responsable de les infraccions comeses als articles 73 b) i 
7.3 e) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
2 - Imposar al Sr J.J.Z.R., en funció de les infraccions comeses, i en concordança amb els fets i 
fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 

Infracció: Sanció 

No tenir assegurança de responsabilitat civil 151 € 

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública 151 € 

Total 302 € 

 
3 - Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que contra el mateix pot 
interposar, així com del lloc i terminis per a efectuar l'ingrés. ” 
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*-*-* 
 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Per exposar la proposta pren la paraula la Sra. Alcaldessa: El quart, el cinquè, el cinquè i el sisè, si els hi 
sembla bé els podem portar de forma conjunta. Serien per sancionar infraccions d’acord amb la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, per tinença de gossos considerats potencialment perillosos. Hi ha diferents 
sancions, exactament 4 expedients. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Sí, és per..., no estem en contra de que es multi a la gent per 
no complir amb l’ordenança, però trobem a faltar que, a més de la via punitiva, també es pogués 
contemplar l’opció de fer alguna sessió pedagògica o intentar explicar a aquestes persones que, bé, la 
importància de complir l’ordenança, bàsicament perquè estarem d’acord en què l’objectiu és evitar que 
això torni a passar i, entre aquestes multes, trobem un cas que és reiteratiu i, per tant, demostra o 
nosaltres entenem que la via punitiva no és la millor solució i que, al menys, combinada amb la 
pedagògica seria millor i per això nosaltres ens abstindrem. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
A continuació pren la paraula la Sra. Alcaldessa: D’acord. En tot cas, les persones que tenen gossos 
considerats potencialment perillosos saben del compliment de la seva normativa perquè per això també 
se’ls informa quan se’ls atorga la llicència i, per tant, s’entén que han de complir-la i, en aquest sentit, 
per això els sancionem. 
 

*-*-* 
 
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 PDeCAT (8), ERC-AM (4), 
MT-E (4), PSC-CP (3) i PP (1); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup 
municipal de la CUP-AE-PA. 
 
 
 
 
05 – DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER SANCIONAR INFRACCIONS A LA LLEI 10/1999, DE 30 DE 
JULIOL, SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, SEGONS 
EXPEDIENT 2017-GOV-L0402-000206. 
 
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent 
assumpte:  
 
“ ANTECEDENTS DE FET 
 
Vista l'acta denúncia núm. 405/2017, realitzada per l'agent de la Policia Local núms. 3709-3408, en 
data 21 de juny de 2017, a les 8.35 hores a la Sra. P.J.A.C., amb NIF ....079E i domicili a pl. Josep Roig 
Revantes, 15-1 F de Tarragona per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment 
perillosos. Atès que en l'esmentada acta s'identifica la raça american stanford per les infraccions 
següents: 
 
Portar el gos sense el certificat del cens municipal. 
Portar el gos potencialment perillós deslligat a la via pública. 
Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública 
 
Aquests fets poden ser constitutius d’infracció per incompliment de l’establert als articles de la Llei 
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10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos: 
 

No inscriure el gos al registre específic del cens municipal. Art. 7.2 a)  Llei 10/1999 

Portar el gos deslligat a la via pública Art. 7.3 e)  Llei 10/1999 

Portar el gos sense morrió a la via pública Art. 7.3 e)  Llei 10/1999 

 
L’Alcaldia en data 11 d’octubre de 2017, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el 
presumptament responsable Sra. P.J.A.C., en qualitat de posseïdor del gos de raça potencialment 
perillós. 
 
La instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent plec de càrrecs. 
 
Atès que s'ha practicat al denunciat, la notificació del Decret i del plec de càrrecs, en virtut d’allò que 
disposa l’art. 10.3 del Decret 278/1993 de 9 de novembre, del procediment administratiu sancionador.  
 
Atès que no s'han presenta al·legacions, i d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció 
d'innocència, donat que per part del denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, 
no cal eludir l’aplicació de l’article 77.5 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector 
públic, respecte el valor probatori dels fets constatats en l’acta realitzada pels agents de la Policia Local, 
a qui se’ls reconeix com a funcionaris públics la condició d’autoritat. 
 
QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ 
La qualificació d'aquestes infraccions es tipifiquen: 
 

Infracció: Tipificació 

Portar el gos sense el certificat del cens municipal. Greu segons art. 7.2 a)  de la Llei 10/1999. 

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública Greu segons art. 7.3e)  de la Llei 10/1999. 

 
SANCIONS APLICABLES 
Aquestes infraccions són sancionades amb:  
 

Infracció: Sanció 

Portar el gos sense el certificat del cens municipal. Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 60 € fins a 150 € 

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 151 € fins a 1.500 € 

 
És responsable en els fets del present expedient, la Sra. P.J.A.C. hoque, amb NIF .....079E en qualitat de 
posseïdora del gos de raça pit bull. 
 
ÒRGAN COMPETENT PER A IMPOSAR LA SANCIÓ 
 
L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador és l'alcalde de conformitat amb 
l'article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i 
administratives per les comissions d’infraccions de caràcter lleu, i correspon al Ple de l’Ajuntament per 
la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu. 
 
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
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Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
1 - Declarar a Sra. P.J.A.C., amb NIF ....079E responsable de les infraccions comeses als articles  7.2 a) i 
7.3 e) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
2 - Imposar a Sra. P.J.A.C., en funció de les infraccions comeses, i en concordança amb els fets i 
fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 
     Infracció:          Sanció 

Portar el gos sense el certificat del cens municipal.  60 €  

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública 151 € 

Total 211 € 

 
3 - Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que contra el mateix pot 
interposar, així com del lloc i terminis per a efectuar l'ingrés.” 
 
 

*-*-* 
 
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 PDeCAT (8), ERC-AM (4), 
MT-E (4), PSC-CP (3) i PP (1); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup 
municipal de la CUP-AE-PA. 
 
 
 
 
06 – DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER SANCIONAR INFRACCIONS A LA LLEI 10/1999, DE 30 DE 
JULIOL, SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, SEGONS 
EXPEDIENT 2017-GOV-L0402-000204. 
 
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent 
assumpte:  
 
“ ANTECEDENTS DE FET 
 
Vista l'acta denúncia núm. 304/17, realitzada per la policia local núm. 9596, en data 12 de maig de 
2017, al Sr. S.J.R.R., amb NIF ....51B i domicili al Ps. Franquet, núm. 1- 5 de Tortosa, per infraccions en 
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. Atès que en l'esmentada acta s'identifica la raça 
american stanford per les infraccions següents: 
 
Portar el gos potencialment perillós deslligat a la via pública. 
Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública 
 
Aquests fets poden ser constitutius d’infracció per incompliment de l’establert als articles de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos: 
 

Portar el gos deslligat a la via pública Art. 7.3 e)  Llei 10/1999 

Portar el gos sense morrió a la via pública Art. 7.3 e)  Llei 10/1999 

 
L’Alcaldia en data 11 d’octubre de 2017, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el 
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presumptament responsable Sr. S.J.R.R. en qualitat de posseïdor del gos de raça potencialment perillós. 
 
La instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent plec de càrrecs. 
 
Atès que s'ha practicat al denunciat, la notificació del Decret i del plec de càrrecs, en virtut d’allò que 
disposa l’art. 10.3 del Decret 278/1993 de 9 de novembre, del procediment administratiu sancionador.  
 
Atès que d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció d'innocència, donat que per part del 
denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, no cal eludir l’aplicació de l’article 
77.5 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, respecte el valor probatori dels 
fets constatats en l’acta realitzada pels agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix com a funcionaris 
públics la condició d’autoritat. 
 
Aquests fets són constitutius d’infracció per incompliment de l’establert als articles de la Llei 10/1999, 
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos: 
 

Infracció: Tipificació 

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública Greu segons art. 7.3 e) de la Llei 10/1999. 

 
Aquestes infraccions són sancionades amb: 
 

Infracció: Sanció 

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 150,2€ fins a 1.502,53€ 

 
És presumptament responsable en els fets del present expedient, S.J.R.R. en qualitat de posseïdor del 
gos de raça pit bull. 
 
Atès que no s'han presenta al·legacions, i d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció 
d'innocència, donat que per part del denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, 
no cal eludir l’aplicació de l’article 77.5 de la de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del 
sector públic, respecte el valor probatori dels fets constatats en l’acta realitzada pels agents de la 
Policia Local, a qui se’ls reconeix com a funcionaris públics la condició d’autoritat. 
 
FONAMENT DE DRET 
L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador és l'alcalde de conformitat amb 
l'article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i 
administratives per les comissions d’infraccions de caràcter lleu, i correspon al Ple de l’Ajuntament per 
la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu. 
 
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
1 - Declarar al Sr. S.J.R.R., amb NIF .....451B responsable de les infraccions comeses als articles  7.3 e) 
de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
2 - Imposar al Sr. S.J.R.R., en funció de les infraccions comeses, i en concordança amb els fets i 
fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 

Infracció: Sanció 

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública 151 €  
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3 - Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que contra el mateix pot 
interposar, així com del lloc i terminis per a efectuar l'ingrés.” 
 
 

*-*-* 
 
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 PDeCAT (8), ERC-AM (4), 
MT-E (4), PSC-CP (3) i PP (1); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup 
municipal de la CUP-AE-PA. 
 
 
 
 
07 – DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER SANCIONAR INFRACCIONS A LA LLEI 10/1999, DE 30 DE 
JULIOL, SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, SEGONS 
EXPEDIENT 2017-GOV-L0402-000230. 
 
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent 
assumpte:  
 
“ANTECEDENTS DE FET 
 
Vista l'acta denúncia núm. 92/745/1616, realitzada pels Mossos d'Esquadra núm. 9596, en data 1 de 
desembre de 2016, a les 13:15 hores al Sr. S.J.R.R., amb NIF ....451B i domicili a Ps. Franquet, núm. 1- 
5 de Tortosa, per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos.  
 
Atès que en l'esmentada acta s'identifica la raça american stanford per les infraccions següents: 
 
Portar el gos potencialment perillós sense la llicència municipal. 
No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 €. 
Portar el gos potencialment perillós deslligat a la via pública. 
Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. 
 
Aquests fets poden ser constitutius d’infracció per incompliment de l’establert als articles de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos: 
 

Portar el gos potencialment perillós sense la llicència municipal. Art. 13.5 b) Llei 50/1999 

No tenir assegurança de responsabilitat civil. Art. 7.3 b)  Llei 10/1999 

Portar el gos deslligat a la via pública. Art. 7.3 e)  Llei 10/1999 

Portar el gos sense morrió a la via pública. Art. 7.3 e)  Llei 10/1999 

 
L’Alcaldia, en data 11 d’octubre de 2017, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el 
presumptament responsable el Sr. S.J.R.R., en qualitat de posseïdor del gos de raça potencialment perillós. 
La instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent plec de càrrecs. 
 
Atès que s'ha practicat al denunciat, la notificació del Decret i del plec de càrrecs, en virtut d’allò que 
disposa l’art. 10.3 del Decret 278/1993 de 9 de novembre, del procediment administratiu sancionador.  
 
Atès que no s'han presenta al·legacions, i d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció 
d'innocència, donat que per part del denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, 
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no cal eludir l’aplicació de l’article 77.5 de la de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del 
sector públic, respecte el valor probatori dels fets constatats en l’acta realitzada pels agents de la 
Policia Local, a qui se’ls reconeix com a funcionaris públics la condició d’autoritat. 
 
QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ 
La qualificació d'aquestes infraccions es tipifiquen: 
 
Infracció: Tipificació 

Portar el gos sense la llicència municipal. Molt greu segons art. 13.5 b) Llei 50/1999. 

No tenir assegurança de responsabilitat civil. Greu segons art. 7.3b)  de la Llei 10/1999. 

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública. Greu segons art. 7.3e)  de la Llei 10/1999. 

 
SANCIONS APLICABLES 
Aquestes infraccions són sancionades amb: 
 
Infracció: Sanció 

Portar el gos sense la llicència municipal. Art. 13.5 de la Llei 50/1999. Multa de 2401 € fins a 15.000 €. 

No tenir assegurança de responsabilitat civil. Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 151 € fins a 1.500 € 

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública. Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 151 € fins a 1.500 € 

 
És responsable en els fets del present expedient, el Sr. S.J.R.R., en qualitat de posseïdor del gos de raça 
pit bull. 
 
L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador és l'alcalde de conformitat amb 
l'article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i 
administratives per les comissions d’infraccions de caràcter lleu, i correspon al Ple de l’Ajuntament per 
la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu. 
 
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
1 - Declarar al Sr. S.J.R.R. amb NIF .....451B responsable de les infraccions comeses als articles  13. 5 
b) de la  Llei 50/1999; 7.3 b) i 7.3 e) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos. 
 
2 - Imposar a Sr. S.J.R.R., en funció de les infraccions comeses, i en concordança amb els fets i 
fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 
Infracció:          Sanció 

Portar el gos sense la llicència municipal 2401 €  

No tenir assegurança de responsabilitat civil 151 €  

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública 151 €  

TOTAL 2703 € 

 
3 - Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que contra el mateix pot 
interposar, així com del lloc i terminis per a efectuar l'ingrés. ” 
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*-*-* 
 
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 PDeCAT (8), ERC-AM (4), 
MT-E (4), PSC-CP (3) i PP (1); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup 
municipal de la CUP-AE-PA. 
 
 
 
 
 
08 – DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE DESIGNACIÓ DE LA CIUTAT DE TORTOSA COM A 
CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA PER AL 2020-2021. 
 
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent 
assumpte:  
 
“ Primer. L'Associació Capital de la Cultura Catalana ha instaurat i promou la celebració de la Capital de 
la Cultura Catalana, que s'adreça a tot el domini lingüístic i cultural català. Té com a objectius els de 
contribuir a ampliar la difusió, l'ús i el prestigi social de la llengua i cultura catalanes, incrementar la 
cohesió cultural dels territoris de llengua i cultura catalanes i, finalment, promocionar i projectar el 
municipi designat com a Capital de la Cultura Catalana, tant a l'interior com a l'exterior.  
 
Segon. Les capitals culturals varen néixer a Europa. Atenes (Grècia), el 1985, fou designada com a 
Capital Europea de la Cultura, primera capitalitat cultural de la història. Amb el pas dels anys, diversos 
països i zones del món han creat les seves pròpies capitals culturals.  
 
Tercer. L'Organització Capital de la Cultura Catalana, entitat independent de la societat civil creada el 
1998, és qui ha implantat i desenvolupa la capitalitat de la cultura catalana en l'àmbit lingüístic i 
cultural català, que inclou quatre estats europeus.  
 
Quart. D'altra banda, l'organització Capital de la Cultura Catalana desenvolupa també campanyes de 
promoció cultural, amb la voluntat d’ajudar a donar a conèixer el patrimoni cultural ubicat en l’àmbit 
lingüístic català. Una de les característiques d’aquestes campanyes és que sempre són de participació 
ciutadana. 
 
Cinquè. Un dels grans potencials de la ciutat de Tortosa és el nombrós calendari d'activitats culturals 
que es porten a terme durant tot l'any. Es tracta d'activitats organitzades pel mateix Ajuntament de 
Tortosa, com les programacions estables d'arts escèniques, de música, d'arts visuals, d'exposicions 
patrimonials que es desenvolupen al Teatre Auditori Felip Pedrell, al Museu de Tortosa, a la Biblioteca 
Marcel·lí Domingo, així com tots els esdeveniments que es duen a terme al municipi en l'àmbit social, 
polític, educacional, cultural, econòmic i esportiu, organitzats també per les diferents entitats culturals i 
d'interès social del municipi.  
 
Sisè. La designació de Tortosa com a Capital de la Cultura Catalana ajudarà a projectar la nostra ciutat 
arreu del territori.  
   
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, en sessió 
extraordinària del dia 27 de febrer de 2018. 
 
Per tot l'exposat, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció de l’acord següent: 
 
Aprovar la sol·licitud de designació de la ciutat de Tortosa com a Capital de la Cultura Catalana per al 
2020-2021. ” 
 

*-*-* 
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Per exposar la proposta pren la paraula la Sra. Alcaldessa: En aquest cas, com saben ens presentem a 
ser Capital de la Cultura Catalana i, per tant, el que volem com a ciutat és poder aprofitar aquests 
oportunitat per tal de poder-li donar més importància al nostre patrimoni, a la nostra xarxa d’entitats 
culturals, el que tenim com a cultura, la nostra pròpia cultura. I aquest ha sigut l’objectiu de poder 
presentar aquesta candidatura, que també vull agrair el seu vot favorable de tots els grups municipals a 
aquesta aposta que hem fet tots plegats perquè és un tema que va més enllà del Govern municipal, és 
un tema de país, és un tema de ciutat i, per tant, els hi agraeixo també que hagin mostrat la seva 
conformitat. I a la vegada, també agrair a totes les entitats de la ciutat que s’han sumat també a 
aquesta proposta. 
 
Intervenció de la Sra. Dolors  Queralt 
Seguidament pren la paraula la Sra. Dolors Queralt: Bona tarde. Alcaldessa, companyes i companys 
regidors, avui és, per a la cultura de la nostra ciutat, un dia important. Al Ple del nostre Ajuntament 
estem portant l’acord de sol·licitud de la capitalitat de la cultura per a Tortosa. 
 
Entenem que aquesta fita, que de manera conjunta ens estem proposant, permetrà establir sinèrgies, 
treballar en xarxa i multiplicar la col·laboració cultural. Aquest ha de ser l’èxit de la nostra proposta. 
 
Les activitats programades en el marc de la capitalitat seran elaborades, acordades, dissenyades, 
calendaritzades i implementades amb la col·laboració de tot el teixit associatiu, cultural i cívic de la 
nostra ciutat. 
 
Més enllà de contribuir a difondre l’activitat cultural que es duu a terme des de l’Ajuntament a nivell de 
programació de l’Auditori Felip Pedrell, del Museu i la sala d’exposicions Antoni Garcia o de la 
Biblioteca, entenem que ens permetrà donar visibilitat a nivell local, territorial, però sobretot de país, de 
l’activitat del teixit associatiu cultural de la nostra ciutat, en el qual les entitats de cultura popular són 
un element fonamental i dinamitzador, així com també les escoles i centres formatius, que tenen la 
producció artística com al seu element de creació, bé sigui a nivell teatral, de dansa, musical o a nivell 
d’arts visuals. 
 
La nostra ciutat és rica a nivell patrimonial i arquitectònic, moment tindrem per tal de deixar-ne 
constància, de difondre-ho i d’acompanyar la seva protecció i manteniment. El centre històric –avui 
encara poc conegut per molts catalans i catalanes– és un dels nostres grans potencials pel seu valor i 
riquesa, i pot esdevenir –i així hem de treballar totes i tots per aconseguir-ho– un conjunt patrimonial de 
primera fila a Catalunya. 
 
Haurem de fer de la designació una de les grans fites, reforçant i ampliant l’activitat cultural durant tot 
l’any als diferents centres de cultura de la ciutat i aprofitant les festes, les fires, els congressos i els 
altres esdeveniments en tota mena d’àmbits per reforçar la nostra programació. 
 
Enteníem que es tractava d’una oportunitat per a la nostra ciutat que no podíem deixar passar. És per 
això que agraïm la unanimitat aconseguida per part de tots els partits polítics representats al nostre 
consistori. 
 
Ara caldrà esperar i, si com desitgem, Tortosa és nomenada Capital de la Cultura Catalana, posar-nos a 
treballar amb un bon pla de comunicació, difusió, publicitat i participació, per deixar la nostra ciutat en 
el lloc que li correspon. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, ens hem preparat una intervenció perquè creiem que és 
un tema important per a la ciutat i li volem donar la importància que es mereix.  
 
I en primer lloc voldríem felicitar a la regidora de Cultura per la iniciativa i que posarà a la nostra ciutat i 
al nostre municipi en el mapa cultural català, felicitats Dolors, i a més també pel tarannà que ha 
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expressat aquí –que ja hem recollit també a les comissions informatives– d’intentar obrir aquesta 
candidatura –i esperem que després el seu desenvolupament– a les entitats, als grups municipals, 
perquè creiem que la proposta serà més enriquidora. 
 
Voldríem fer ja algunes peticions que en la comissió informativa ja vam traslladar i que alguna d’elles es 
va recollir com, per exemple, que hi hagi un compromís de tots els grups municipals i de l’equip de 
Govern a que no sigui un simple bolet el que si finalment tenim la candidatura i la guanyem –al 2020 o 
2021–, sinó que ja des de ja treballem per augmentar la inversió en cultura a nivell de la ciutat i que 
això es plasmi ja en els pressupostos del 2019, amb més diners per a cultura i d’una manera 
significativa, i que això es mantingui al 2020, o fins al 2021 si al 2021 és la candidatura. I que, a més, 
aquesta inversió es converteixi en estructural, que no acabi quan finalitzi aquesta capitalitat sinó que, 
com va dir l’alcaldessa en el Ple de possessió, si la cultura és l’ànima de la ciutat l’hem de regar i s’ha 
de regar amb recursos econòmics perquè és la manera de tirar endavant la cultura. 
 
Una segona petició també és que serem capital –perquè nosaltres no dubtem que guanyarem la 
candidatura– serem capital de la cultura catalana i que es tingui en compte també que el mapa de la 
cultura catalana és el mapa dels Països Catalans, que som cruïlla dels Països Catalans i que es tingui 
aquesta visió també en el projecte. 
 
També ens agradaria que siguem capital però del municipi i que, per tant, aquesta capitalitat també 
arribi a Bítem, que arribi a Campredó, que arribi a Jesús, que arribi a Vinallop i que arribi als Reguers.  
 
Que sigui una capitalitat d’espectacles també al carrer, que no tanquem els espectacles en espais 
tancats i que, a més, també sigui de cultura popular. 
 
I acabem, com ja hem dit en la comissió informativa, tot el nostre suport a l’equip de Govern en aquesta 
candidatura. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
A continuació pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Només un apunt en 
el fet de que el tema dels països catalans ens ho creiem absolutament, vull dir, ja ho sap, ho 
compartim, però que en tot cas, sempre hem volgut dir que Tortosa és cruïlla dels Països Catalans i som 
el centre dels Països Catalans i, per tant, entenem que això ha de ser una de les apostes i dels eixos 
principals d’aquesta capital de la cultura catalana. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Breument, alcaldessa, només és per manifestar la satisfacció, 
com s’ha dit aquí, per la unanimitat en l’aposta pels grups polítics.  
 
Celebrar també que en aquesta ocasió, si bé la novetat tenia que estar preceptiva, però bé, el Govern 
ha acceptat que formem part dels diferents comitès organitzadors i comissions sectorials i, per tant, 
que això sigui un punt d’inici, alcaldessa, per a que poguéssim, en posteriors projectes d’aquesta 
magnitud de ciutat, poder participar també activament des de l’oposició. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, alcaldessa, regidors i regidores, també, evidentment, des de 
Movem Tortosa estem molt satisfets de que avui iniciem aquest pas per reclamar aquesta sol·licitud de 
que Tortosa pugui esdevenir Capital de la Cultura Catalana l’any 2020 o l’any 2021. 
 
I també volíem fer quatre reflexions. La primera és que entenem que és una gran oportunitat per a la 
nostra ciutat, una gran oportunitat com han tingut també altres ciutats mitjanes o petites del nostre 
país. Fa uns anys Amposta, per exemple, va tenir aquesta candidatura; ara recentment crec que l’ha 
tingut la ciutat de Reus, per citar ciutats properes i, per tant, esperem que aquesta candidatura el que 
acabi significant sigui un gran impuls a tot el que és o el que representa la nostra cultura en l’àmbit de 
Catalunya i, per tant, del nostre país. I en aquest sentit, evidentment, aquest impuls ha de tenir al seu 
darrera una important reflexió des del punt de vista pressupostari, amb més recursos, per a que no 
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sigui només una candidatura que es recordi per algunes activitats que es van fer aquells anys, sinó que 
a partir del futur tinguéssim algunes petjades que puguin recordar que aquella candidatura va ser 
important per a la nostra ciutat. 
 
En segon lloc, crec que també és important que puguem refermar tot el que representa avui en dia la 
cultura a la nostra ciutat i, per tant, en aquesta línia a mi també m’agradaria anomenar els tres puntals, 
no?, que tenim a Tortosa. Per una banda, el Teatre Auditori Felip Pedrell,  per una altra banda el Museu 
de Tortosa, Històric i Arqueològic de Terres de l’Ebre i també, finalment, la Biblioteca Marcel·lí Domingo . 
Crec que són 3 institucions –a més a més totes municipals– que estan fent una gran tasca des del punt 
de vista cultural, lligat també, evidentment, a totes les associacions, entitats culturals que hi ha a la 
nostra ciutat i, per tant, aquesta candidatura també ha de saber projectar i refermar totes aquestes 
institucions i totes aquestes entitats. 
 
En tercer lloc també el que volíem avui exposar des de Movem Tortosa, i ja s’ha dit aquí, és que hem de 
saber aprofitar aquesta capitalitat per expandir el que és la nostra cultura molt més enllà de les 
fronteres estrictament de Catalunya i, per tant, també als Països Catalans o a l’antiga Corona 
catalanoaragonesa. Crec que és important, sobretot, que treballem com a ciutat ròtula amb el que és el 
Baix Aragó i amb el que és el nord del País Valencià. I que també, sense cap tipus de complex, 
mostréssim la nostra idiosincràsia, la nostra manera de ser dins de la cultura catalana i, per tant, a 
partir d’aquí jo crec que són elements importants posar al damunt de la taula la forma de parlar el 
català que tenim que, a més a més, ens vincula i fa que hi hagi una continuïtat amb el País Valencià, la 
gastronomia, la jota i altres elements que de manera, crec, sense complexes també hem de demostrar 
que són tan catalans com qualsevol altre. 
 
I en aquesta línia també, com deia la regidora, recordar que, més enllà de tots aquests elements 
culturals immaterials, tenim un gran patrimoni històric fruit d’aquests més de 2000 anys d’història que 
tenim i, per tant, en aquesta línia crec que també ha de ser un moment important per posar-lo en valor i 
projectar-lo també, com deia, a la resta dels territoris, perquè moltes vegades, encara que ens sobti, a 
Catalunya i també al País Valencià o a l’Aragó es desconeix, no?, tot aquest patrimoni que tenim i, per 
tant, crec que és una oportunitat molt important. 
 
I finalment, el quart element que també volíem ressaltar des de Movem Tortosa és el fet de que 
aquesta candidatura compti amb el suport de tots els grups municipals. I compta amb el suport de tots 
els grups municipals –també la gent ho ha de saber– perquè era preceptiu, perquè era el que obligava 
l’entitat que organitza aquest tipus de candidatures, de que fos aprovada per tothom. Només que hi 
hagués hagut algun vot en contra o abstenció ja no s’hagués pogut aprovar. I en aquesta línia, des de 
Movem Tortosa el que vam reclamar és que el que s’havia de fer –si realment era així, era preceptiu i 
era necessari per a que fos un projecte de ciutat i no un projecte només del Govern– era modificar la 
proposta inicial, on el comitè organitzador, precisament, només estava format per part del Govern, i es 
va finalment ampliar amb un representant de tots els grups municipals dels diferents partits polítics, la 
qual cosa també volem agrair públicament perquè pensem que aquesta és la línia en què s’ha de 
treballar si realment ha de ser una candidatura de ciutat i, a més a més, tenint en compte que és per al 
proper mandat. 
 
Per tant, per tot l’exposat, per l’oportunitat que representa, per tot el referent en el món cultural que 
tenim, per la capitalitat de Tortosa com a ròtula de tots aquests territoris i, sobretot, també perquè és 
una candidatura de futur, evidentment, des de Movem Tortosa donarem suport i votem favorablement 
aquesta sol·licitud. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyora alcaldessa, regidores, regidors, li agraeixo la 
deferència de que em permeti parlar. 
 
Lògicament, jo tenia que parlar, això és evident. Han parlat tots els portaveus en un tema de la 
importància que suposa que Tortosa pugui ser designada en el seu moment capital de la cultura 
catalana i, per tant, jo, evidentment, que he votat a favor d’aquesta moció, no podia sostraure’m, bé, al 
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seguit d’elogis que es fa. Elogis a la regidora de Cultura pel treball que ha tirat endavant i que està 
tirant endavant; elogis a l’equip de Govern o a l’Ajuntament perquè ha permès o han concedit o han 
aconseguit acceptar les demandes dels grups de l’oposició, que en principi no estàvem dins de cap dels 
dos comitès organitzadors d’aquest esdeveniment i, bé, al final ho hem aconseguit, estem dins i, 
lògicament, volem treballar per un fet que és capital, és capdal dins de la ciutat de Tortosa des del punt 
de vista cultural. 
 
Tortosa capital, Tortosa EMD’s, Tortosa pobles, tots ells crec que farem un treball molt important en el 
cas de ser designada –que jo espero i crec que sí– per tirar endavant el que és la cultura catalana –la 
nostra cultura– i el que és la cultura tortosina –la nostra cultura–. Les dos juntes poden tirar cap 
endavant moltes possibilitats culturals i que, bé, esperem que sigui així, que Tortosa sigui tota unida: 
Tortosa, institucions, l’Ajuntament, etc., i que poguéssim donar l’oportunitat de ciutat que suposa això. 
 
Jo també m’uneixo al que deia el regidor de Movem de Tortosa, que clar, això és important que es faci 
amb un pressupost adient, no? Si no hi ha diners, malament, les coses no van o van en poca talla, no? 
Per tant, jo demanaria a l’equip de Govern que pressuposti d’una forma generosa un fet tan important 
des del punt de vista cultural i des del punt de vista de ciutat com és aquesta proposta de ‘Tortosa, 
Capital de la Cultura Catalana’. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Seguidament pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Moltes gràcies. I moltes gràcies a tots els grups 
municipals perquè jo crec que avui era important tenir aquest consens, aquest acord i, per tant, els hi 
agraeixo la seva voluntat i el fet de que avui aquesta proposta compti amb el suport de tots els grups 
municipals. Moltíssimes 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. 
 
 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
09 – DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS FITXERS 
QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 
 
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent 
assumpte:  
 
“ Expedient: 2018-INF-C0706-000002 
Assumpte: modificació de l’ordenança reguladora de fitxers que contenen dades de caràcter personal. 
 
Arran dels treballs derivats de l'auditoria dels fitxers que contenen dades de caràcter personal s’han 
detectat variacions que comporten la necessitat de modificar l’ordenança reguladora dels fitxers que 
contenen dades de caràcter personal atès cal crear algun nou fitxer així com modificar i suprimir alguns 
dels fitxers declarats actualment. 
 
Vist l’expedient instruït per a la modificació, pel motiu exposat, de l’Ordenança reguladora dels fitxers 
que contenen dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Tortosa, el qual inclou la documentació 
tècnica adient. 
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Atès allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, l’article 20 de la qual estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers que 
continguin dades de caràcter personal sols podrà realitzar-se mitjançant una disposició de caràcter 
general publicada en el butlletí o diari oficial corresponent, així com la Llei 32/2010, de l'1 d’octubre, 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès allò que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de desplegament de la Llei orgànica 15/1999. 
 
Atès que, de conformitat amb allò que estableix l’article 22. 2 .d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, el Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació de disposicions de 
caràcter general, així com allò que preveu l’article 178 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. 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals emès en sessió del dia 
27 de febrer de 2018. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar els acords següents: 
 
Primer - Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora dels fitxers que contenen dades 
de caràcter personal, en el sentit següent: 
 
- Annex I – Fitxers les especificacions dels quals es modifiquen, amb el detall següent: 
 
Fitxer: Gestió de Serveis Municipals (codi d’inscripció 209040044-J) 
a) Finalitat i usos: gestió dels usuaris dels serveis municipals. Gestió i control dels usuaris dels diferents 
serveis que presta l’Ajuntament. Gestió de les persones inscrites o interessades a les diverses 
activitats, jornades o cursos organitzats des dels diferents departaments de l’Ajuntament. Informació 
turística. 
b) Persones o col·lectius sobre els que s’obté les dades personals: qualsevol usuari dels serveis 
municipals, així com persones interessades en rebre informació sobre aquests serveis.  
c) Procediment de recollida de dades: instàncies, formularis, entrevistes correu electrònic. 
d) Procedència de les dades: del propi interessat o del seu representant legal, fonts accessibles al 
públic. 
e) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:  
Dades identificatives: Nom i cognoms, telèfon, adreça postal o de correu electrònic, DNI, NIE o 
passaport, data de naixement, edat. 
Dades bancàries 
f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat 
g) Cessions: Generalitat de Catalunya. 
h) Transferència internacional de dades: no se’n preveu. 
i) Responsable del fitxer: Ajuntament de Tortosa 
j) Serveis on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Plaça Espanya 1, 43500 
Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de seguretat: Nivell bàsic. 
 
Fitxer: Expedients Alumnes (codi d’inscripció 2090040064-X), que passa a denominar-se Escoles 
Municipals 
a) Finalitat i usos: control i gestió dels alumnes, així com dels seus tutors legals, usuaris de les escoles 
municipals i de centres de formació municipals, en relació amb els serveis que presten. Control dels 
alumnes inscrits a les escoles municipals o que sol·licitin la plaça. Comunicacions amb els pares 
d’alumnes. Organització d’activitats. Tasques docents. 
b) Persones o col·lectius sobre els que s’obté les dades personals: Alumnes i els seus tutors legals, 
persones de contacte. 
c) Procediment de recollida de dades: Instàncies, formularis, de forma presencial o telemàtica. 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal. 
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e) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:  
Dades identificatives: DNI/NIF/passaport, nom, cognoms, adreça, telèfon, signatura, imatge o veu. 
Dades característiques personals: edat, llengua materna, sexe, data de naixement, lloc de naixement, 
nacionalitat, característiques físiques, dades familiars. 
- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions. 
Dades economicofinanceres i d’assegurances: dades bancàries 
f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat 
g) Cessions. No se’n preveuen 
h) Transferència internacional de dades: No se’n preveu. 
i) Òrgan responsable del fitxer: Ajuntament de Tortosa 
j) Serveis on exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Plaça Espanya 1, 43500 
Tortosa (Tarragona) 
k) Nivell de seguretat: Nivell mitjà. 
 
Fitxer: Gestió de personal (codi d’inscripció 209040046-S), que passa a denominar-se Recursos 
Humans 
a) Finalitat i usos: gestió i control de la contractació, de nòmines dels treballadors de l’Ajuntament i 
gestió dels recursos humans, control horari. Administració d’usuaris de sistemes d’informació. 
Processos de selecció de personal. Gestió de situacions administratives, elaboració de nòmines, control 
i organització de personal, prevenció de riscos laborals, control de presència dels treballadors. Gestió 
dels recursos humans en el sentit més ampli 
b) Persones o col·lectius sobre els que s’obté les dades personals: Treballadors de l’Ajuntament, 
persones que entreguen el seu currículum o que participen en processos de selecció. 
c) Procediment de recollida de dades: Documents oficials, dels contractes realitzats amb l’entitat, 
entrevistes, currículums, correu electrònic. 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal. 
e) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:  
- Dades identificatives: DNI/NIF/passaport, nom, cognoms, adreça, telèfon, empremta dactilar. 
- Dades de característiques personals: Estat civil, edat, data de naixement, lloc de naixement. 
- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions. 
- Dades d’ocupació laboral: cos, escala, categoria. 
- Dades economicofinanceres: dades de nòmina, altres dades no econòmiques. 
- Dades relatives a infraccions i sancions.  
- Dades especialment protegides: afiliació sindical  
f) Sistema de tractament: Parcialment automatitzat 
g) Cessions. A la Seguretat Social, entitats bancàries, entitats asseguradores, Administració Tributària. 
h) Transferència internacional de dades: No se’n preveu. 
i) Òrgan responsable del fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Serveis on exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Plaça Espanya 1, 43500 
Tortosa (Tarragona) 
k) Nivell de seguretat: Nivell alt 
 
Fitxer: Padró d’habitants (codi d’inscripció 209040038-F) 
k) Nivell de seguretat: mitjà 
 
Fitxer: Videovigilància (codi d’inscripció 214190053-T) 
k) Nivell de seguretat: Nivell alt 
 
- Annex II – Fitxers que se suprimeixen: 
 
Fitxer: Expedients de personal (codi d’inscripció 209040062-P), les dades del qual seran incorporades 
al fitxer de Recursos Humans. 
 
Fitxer: Gestió de certificats (codi d’inscripció 209040052-K), atès que no és l’Ajuntament el 
responsable d’aquestes dades, essent el titular d’aquestes dades el corresponent Departament de la 
Generalitat de Catalunya. 
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- Annex III – Fitxers que es creen  
 
Fitxer: Joventut 
a) Finalitat i usos: control de les persones inscrites a les diverses activitats, actes o jornades 
organitzades des de la vessant de joventut,  promoció d’activitats i control dels usuaris que utilitzen els 
espais o serveis a la seva disposició. Control de les persones interessades en una activitat, organització 
de les activitats en relació a les persones interessades i participades, informar de les seves activitats, , 
control de les persones que utilitzen els espais i/o serveis disponibles.  
b) Persones o col·lectius afectats: persones inscrites en alguna activitat o que els hi presta serveis o 
interessats en rebre informació. 
c) Procediment de recollida de dades: formulari i instància, de forma presencial o telemàtica. 
d) Procedència de les dades: el propi interessat o el seu representant legal 
e) Estructura del fitxer:  
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o electrònica, imatge 
- Dades de característiques personals: edat, aficions i estils de vida. 
f) Sistema de tractament: Parcialment automatitzat 
g) Cessions. No se’ preveuen 
h) Transferència internacional de dades: No se’n preveu. 
i) Òrgan responsable del fitxer: Ajuntament de Tortosa 
j) Serveis on exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Plaça Espanya 1, 43500 
Tortosa (Tarragona) 
k) Nivell de seguretat: Nivell bàsic 
 
Fitxer: Reclamacions patrimonials 
a) Finalitat i usos: gestió i control del les reclamacions patrimonials iniciades contra l’ajuntament. 
Control i gestió de les reclamacions patrimonials contra l’administració, resolucions d’aquestes, 
comunicació a les persones afectades, recopilació d’informació al respecte. 
b) Persones o col·lectius afectats: Persones que formulen o sobre qui es fa. 
c) Procediment de recollida de dades: formulari i instància, de forma presencial o telemàtica. 
d) Procedència de les dades: el propi interessat o el seu representant legal 
e) Estructura del fitxer:  
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o electrònica, número seguretat 

S.S. o mutualitat, signatura. 
- Dades de característiques personals: edat, sexe, data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat, 

característiques físiques, dades familiars. 
- Dades economicofinanceres i d’assegurances: assegurances. 
- Dades especialment protegides: salut. 
f) Sistema de tractament: Parcialment automatitzat 
g) Cessions. No se’ preveuen 
h) Transferència internacional de dades: No se’n preveu. 
i) Òrgan responsable del fitxer: Ajuntament de Tortosa 
j) Serveis on exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Plaça Espanya 1, 43500 
Tortosa (Tarragona) 
k) Nivell de seguretat: Nivell Alt 
 
Fitxer: Declaracions de membres electes 
a) Finalitat i usos: Declaració de tots els béns i interessos de l’Alcalde i els regidors. Custòdia de la 
declaració d’interessos dels membres electes, publicació de part d’aquesta informació en la web 
municipal. 
b) Persones o col·lectius afectats: Alcalde i regidors de l’Ajuntament. 
c) Procediment de recollida de dades: la pròpia declaració de l’Alcalde i els regidors de l’Ajuntament. 
d) Procedència de les dades: del propi interessat o el seu representant legal  
e) Estructura del fitxer:  
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o electrònica, signatura o 

empremtes.  
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- Dades d’ocupació laboral: cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, dades no econòmiques de 
nòmina. 

- Dades economicofinanceres i d’ assegurances: ingressos, rendes, inversions, patrimoni, dades 
bancàries, assegurances, dades de nòmina, impostos, deduccions, hipoteques, beneficis. 

- Dades informació comercial: activitats i negocis, llicències comercials, subscripcions a publicacions, 
creacions artístiques i científiques. 

- Dades circumstàncies socials: Propietats i possessions. 
- Dades especialment protegides: ideologia 
f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
g) Cessions: persones que accedeixen a la web on es publiquen. 
h) Transferències Internacionals: no se’n preveuen.  
i) Òrgan responsable del fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Serveis on exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Plaça Espanya 1, 43500 
Tortosa (Tarragona) 
k) Nivell de seguretat: Nivell alt. 
 
Fitxer: Xarxes socials 
a) Finalitat i usos: control i gestió de les xarxes socials i de les planes web que disposa l’Ajuntament, i 
de la informació de màrqueting comportamental que s’obté d’aquestes. Publicació d’informació en 
xarxes socials, planes web i mitjans online, promoció d’activitats en xarxes socials i mitjans online, 
obtenció d’informació respecte als interessos dels usuaris de les xarxes, valoració de les diferents 
activitats dutes a terme, control dels interessos dels usuaris de les xarxes. 
b) Persones o col·lectius afectats: persones usuàries d’aquestes xarxes socials i web.  
c) Procediment de recollida de dades: mitjançant les pròpies xarxes socials i web. 
d) Procedència de les dades: del propi interessat o del seu representant legal, o persona diferent a 
l’interessat. 
e) Estructura del fitxer:  
- Dades identificatives: nom i cognoms, telèfon, adreça postal o electrònica, adreça IP. 
- Dades de circumstàncies socials: aficions i estils de vida. 
f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
g) Cessions: persones que accedeixen a aquests mitjans. 
h) Transferència internacional de dades: no se’n preveu. 
i) Òrgan responsable del fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Serveis on exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Plaça d’Espanya 1, 43500 
Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de seguretat: Nivell mitjà 
 
Segon - Sotmetre la modificació de l’Ordenança referida en el punt primer del present acord al tràmit 
d’informació pública durant el període de trenta dies, comptadors des de l’endemà hàbil de la data de 
la darrera publicació del corresponent anunci al BOPT i al DOGC, durant el qual es podran formular les 
al·legacions i reclamacions que s’estimin adients. 
 
Tercer - Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període abans indicat, el 
present acord esdevindrà aprovat definitivament sense cap més tràmit, i es procedirà a la seva 
publicació al BOPT i a anunciar-ne la respectiva referència al DOGC. 
 
Quart - Actualitzar el Registre de Protecció de Dades de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades amb 
les altes, modificacions i baixes proposades un cop aprovades definitivament. ”  
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Dir que votarem a favor però que, bé, com hem llegit 
l’expedient, sí que volíem.... És un tema que ens preocupa molt, de fet hi ha gent que parla de que al 
segle XXI un dels grans negocis que hi haurà serà el de les dades personals que estan contingudes en 
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fitxes i, per tant, com a Administració hem de dotar-nos de totes les eines possibles per complir 
escrupolosament la Llei de protecció de dades. 
 
I per això demanaríem que es tinguin en compte les apreciacions que el Comitè de Seguretat de 
l’Ajuntament de Tortosa va contemplar en la reunió que va fer el 23 de febrer i que especialment 
destacava que calia incidir en una major formació a les diferents àrees i departaments de l’Ajuntament 
per a que els treballadors i treballadores siguin conscients de la importància en aquesta qüestió. 
 
I també, a partir de la lectura de l’auditoria que s’ha realitzat a aquest Ajuntament, demanaríem que es 
tinguin en compte les consideracions que s’ha fet també a l’auditoria respecte a material per eliminar 
papers i documents i, sobretot, a l’ús que es fa de les imatges en les xarxes socials de l’Ajuntament. Ens 
agradaria que es tinguin en compte aquestes apreciacions que es fan a l’auditoria. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
A continuació pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Moltes gràcies. Es tenen en compte i es tindran en 
compte. I ja s’hi està treballant, com diu el regidor responsable, per tal de poder implementar tot el que 
es porta a terme o s’ha determinat a la mateixa auditoria. 
 
 

*-*-* 
 
 
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. 
 
 
 
 
10 – DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL QUART 
TRIMESTRE DE 2017. 
 
L’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, dona compte al Ple de l’estat d’execució del pressupost a 31 
de desembre de 2017. 
 

*-*-* 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
 
11 – DACIÓ DE COMPTE SOBRE COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE MOROSITAT. 
 
L’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, dona compte al Ple sobre compliment de la normativa de 
morositat.  
 

*-*-* 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
 
12 – DACIÓ DE COMPTE DE L’AUDITORIA BIANUAL SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
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L’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, dona compte al Ple de l’auditoria bianual sobre el 
compliment de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. 
 
 

*-*-* 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS  
 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
A continuació la Sra. Alcaldessa diu: En aquest cas, senyor secretari, s’ha agrupat el debat, en primer 
lloc, de 4 mocions; després de 2 més. Les primeres mocions que s’han agrupat són els punts 13, 14, 
21 i 23, que es debatran conjuntament i es votaran cadascun d’ells per separat. La primera de les 
mocions és ‘Proposta del grup municipal Partit Socialista de Catalunya per donar suport a la vaga 
feminista del 8 de març’; la ‘Proposta del grup municipal Partit Popular per assumir el compromís per la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes’; la ’Proposta conjunta del grup municipal del Partit 
Demòcrata i d’Esquerra Republicana de Catalunya en relació als drets de les dones i la vaga del 8 de 
març de 2018; i en darrer lloc la ‘Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular– Alternativa 
Ecologista en suport i adhesió a la vaga feminista convocada pel 8 de març de 2018’. 
 
També fer constar que la proposta presentada pel grup municipal del Partit Demòcrata i d’Esquerra 
Republicana també vindrà signada pel grup municipal del Partit Socialista. 
 
Per tant, dit això i tenint present que tots els grups municipals menys un han d’intervenir, començaríem 
pel grup del Partit Demòcrata. 
 

*-*-* 
 
 
 
13 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER DONAR SUPORT A 
LA VAGA FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
 “ Atès que, un any més, ens apropem a la celebració del 8 de març, Dia Internacional dels Drets les 
Dones, com a una jornada de reconeixement de la lluita històrica pels nostres drets i per la igualtat 
d'oportunitats i de visualització de les aportacions que les dones hem fet a la societat. 
 
Atès que, malauradament, tenim poc a celebrar: les xifres demostren que la igualtat d'oportunitats entre 
dones i homes està lluny de ser real i que els valors patriarcals estan encara fortament arrelats a la 
nostra societat, en un moment on les polítiques de gènere estan patint greus atacs per part dels actuals 
governs conservadors. 
 
Atès que, per aquest motiu, el proper 8 de març de 2018, les entitats feministes han convocat una vaga 
laboral, de cura, de consum i estudiantil a nivell internacional, davant la qual, al nostre país, diversos 
sindicats com UGT i CC00 han convocat vaga laboral amb una aturada de 2h. 
 
Atès que les dones guanyen prop de 6 punts anuals menys que els homes. Perquè la taxa d'activitat 
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femenina és prop de 10 punts menor i la taxa d'atur és 4 punts superior. Perquè la bretxa salarial es del 
23%. Perquè el treball a temps parcial en les dones és un terç més que el dels homes. Perquè les 
pensions de les dones són de menor quantia que les dels homes. Cal donar suport a la vaga laboral. 
 
Atès que volem posar en valor el treball domèstic, de cures, no remunerat, que no només és 
menyspreat pel sistema econòmic, sinó que és utilitzat per ocultar retallades dels serveis de l’estat de 
benestar. Cal donar suport a la vaga feminista de cures. 
 
Atès que les empreses que han d'incloure la visió de gènere a totes les seves accions, des de producció 
fins al màrqueting, passant, per descomptat, per les condicions laborals de les treballadores. Cal donar 
suport a la vaga de consum. 
 
Atès que la lluita feminista s'ha de fer en xarxa intergeneracional, implicant els i les joves. Cal donar 
suport a la vaga estudiantil. 
 
Atès que reivindiquem tomar a prioritzar les polítiques de gènere amb tot el pes legislatiu i recursos 
econòmics retallats en els darrers anys amb l’excusa de la crisi. 
 
Atès que les dones han estat i són un pilar bàsic de la societat i que no podrem considerar-nos una 
societat justa i igualitària fins que totes les desigualtats envers les dones siguin erradicades, des de les 
més visibles fins a aquelles que de vegades passen desapercebudes. 
 
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. Instem a l’Ajuntament de Tortosa a sumar-se a la vaga laboral convocada pels sindicats 
majoritaris, UGT i CCOO, de 2h. de duració durant el 8 de març, i a que faci una campanya especifica 
per informar dels objectius de la vaga laboral als treballadors i treballadores vinculades a l’ens 
municipal. 
 
SEGON. Instem a l’Ajuntament de Tortosa a sumar-se a la jornada reivindicativa convocada per la 
Coordinadora Feminista per al proper 8 de març i per aquest motiu l’Ajuntament farà difusió dels 
objectius i accions d'aquesta jornada:  
 
a. Als col·lectius i entitats de dones del nostre municipi. Prioritzant la mobilització i visualització de les 
dones més invisibilitzades i objectiu de la històrica reivindicació de la "vaga de dones": les mestresses 
de casa, que realitzen sense sou ni drets laborals un treball vital per a les famílies i la societat. 
 
b. Als centres d'ensenyament i centres joves perquè la coeducació i conscienciació del jovent son 
imprescindibles per una societat lliure de violències masclistes i discriminacions de gènere. 
 
c. A les entitats representatives del món associatiu, comercial, empresarial i laboral del nostre municipi 
perquè se sumin i col·laborin difonent els objectius i accions reivindicatives entre la seva gent 
associada. 
 
d. A les xarxes socials. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Lehmann 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de PDeCAT, senyor Emili 
Lehmann i Molés: Gràcies alcaldessa. Regidores i regidors, bona tarde. 
 
Arran de la convocatòria de vaga de 2 hores promoguda pels sindicats UGT i Comissions Obreres, en 
motiu del Dia de la Dona Treballadora, convocatòria a la qual se subscriu i dona suport l’Ajuntament de 
Tortosa i que té com a objectius fonamentals la defensa de la igualtat laboral i salarial de les dones, així 
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com la millora o la lluita, més ben dit, per la precarietat social als llocs de treball, presentem aquesta 
moció que ve elabora pels mateixos sindicats –també subscrita pel sindicat USOC– per tal de reforçar 
aquesta Diada i, sobretot, el seu caràcter. 
 
ÉS una moció que volem agrair al grup municipal del PSC que també l’hagi subscrit. L’hem ofert de 
subscriure a tothom –després es faran altres mocions–, però des d’aquí sí que aquest agraïment per tal 
d’unir-se al grup municipal. I aquesta subscripció també l’oferíem perquè és una moció que no l’elabora 
els grups municipals d’Esquerra ni del PDeCAT, és una moció que ens ve donada pels sindicats, que la 
transmetem tal qual és per tal de donar aquest sentit d’unitat davant d’un fet tan fonamental, una 
situació encara desigual de les dones, especialment en l’àmbit laboral. Hem de recordar que, per 
exemple, al municipi de Tortosa, de l’atur registrat al final de 2017, més del 50% són dones –allà per 
les 1200 dones inscrites–, però també, més enllà de l’àmbit laboral, sobretot hem de tenir i parar molt 
de compte –i per això reivindicar aquest Dia– en l’àmbit social. Per ficar un exemple, la xacra de la 
violència masclista que ataca un dels drets fonamentals, que és el dret a la llibertat. 
 
Per tot això, els exposem i els proposem una sèrie d’acords que llegiré tot seguit i que és, el primer,  
donar suport a la vaga laboral convocada per Comissions Obreres i UGT de 2 hores per torn el dia 8 de 
març, i sumar-nos a les concentracions previstes per al mateix dia, a les 12 hores, a les places i portes 
dels ajuntaments. 
 
Segon punt, donar suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d'estudiants el dia 8 de 
març. 
 
El tercer, defensar la pujada dels salaris i de les pensions, garantint la recuperació del poder adquisitiu, 
especialment dels més baixos, i l’increment del Salari Mínim Interprofessional. 
 
Quart punt: Plans d'igualtat obligatoris en totes les empreses com a veritable eina per garantir la 
igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i per evitar la bretxa salarial i els assetjaments sexuals. 
Recordem que la bretxa salarial està entorn al 24%. 
 
Cinquè punt: Instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a l’aprovació d'una 
llei transparència i d'igualtat salarial que posi fi a la bretxa salarial real entre dones i homes al nostre 
país. 
 
Sisè: Demanar al Govern central la ratificació del conveni 189 de l’OIT (Conveni sobre el treball decent 
per les treballadores i treballadors de la llar). 
 
El setè: Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, amb la priorització de 
pressupostos per a les polítiques públiques per al benestar: dependència, salut, educació i criança. 
 
I el vuitè punt: Fomentar i donar suport a la lluita contra la xacra social de la violència masclista i exigir 
la posada en marxa immediata del Pacte d'Estat contra la violència de gènere amb una dotació 
pressupostaria real. Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Viña 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora del grup municipal d’ERC, senyora Maria Jesús Viña i 
Ariño: Gràcies alcaldessa. Regidores, regidors, la situació de desigualtat en què hem de viure les dones 
envers els homes és una realitat que queda palesa en les dades que aporta aquesta moció. Però una 
situació que, encara que no disposéssim d’aquestes dades, vivim al dia a dia i la percebem al nostre 
entorn.  
 
L’organització sociocultural que ens envolta implica ja que des del moment en què naixem se’ns 
adjudiquin els rols femenins o masculins que ens condicionaran durant tota la vida. S’estableix una 
concepció predeterminada que limita que les dones tinguem les mateixes oportunitats que els homes. 
 
Tots els drets que han assolit les dones s’han aconseguit gràcies a la lluita de dones valentes que ens 
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han precedit i que els han anat guanyat, algunes a costa de la seva vida i totes sempre essent 
criticades i menystingudes. 
 
Nosaltres ara som responsables de garantir que no hi hagi cap retrocés en aquests drets i és molt 
preocupant, a banda de les desigualtats manifestes, el creixement dels estereotips masclistes que es 
donen actualment, sobretot en els adolescents. Som també responsables de continuar lluitant per 
assolir la igualtat plena de drets i oportunitats entre dones i homes.  
 
És evident que des de les administracions hem d’impulsar i implementar polítiques d’igualtat aprovant i 
desenvolupant plans d’igualtat i plans de polítiques de dones. L’Ajuntament de Tortosa vam aprovar 
l’any passat el Pla d’igualtat i aquest any hem aprovat el Pla de política de dones, i ara els hem 
d’implementar.  
 
Però aquesta lluita hem de ser conscients també que ha de ser una lluita dels homes, però no una lluita 
consistent només en donar suport al feminisme la setmana del 8 de març. Ha de venir des del 
convenciment en la igualtat dels drets dels homes i de les dones, un convenciment que faci possible 
que una dona tingui els mateixos drets i les mateixes oportunitats que un home. 
 
És cert que les dones podem votar, treballar, formar-nos i podem accedir a la propietat privada, però 
això no és una història d’èxit de la lluita feminista, això són drets humans bàsics. I això ho esmento 
perquè ens ho manifesten en alguna de les mocions que es presentaran avui. I que s’hagi de lluitar per 
assolir aquests drets –repeteixo, que són drets bàsics– no és cap èxit. 
 
I les dones no caurem en cap autocomplaença ni ens resignarem de cap manera fins que no arribem a 
la plena igualtat de drets i d’oportunitats, perquè tenim present aquesta lluita els 365 dies de l’any i no 
només el dia 8 de març. 
 
Mentre la situació continuï com fins ara les dones continuarem lluitant pels nostres drets i pels drets de 
les nostres filles. I per això des d’Esquerra donarem suport a la vaga del dia 8 de març i a tots els 
acords que es proposen a la moció, i per això els demanem també el suport a tot el plenari. 
 
Intervenció de la Sra. Dolors Bel 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora del grup municipal PSC, senyora Dolors Bel i 
Guerrero: Gràcies alcaldessa. Regidores, regidors, bé, nosaltres, com no podia ser d’una altra manera, 
des del grup municipal del Partit Socialista ens sumem a la moció que tots consensuem, tot i recordar 
que el nostre grup municipal des de fa molts anys –en aquest mandat, en l’anterior mandat i en aquest 
cas precisament també– hem presentat sempre mocions, tant el dia 8 de març, Jornada Internacional 
de la Dona Treballadora, com el 25 de novembre, la jornada on reivindiquem la violència de gènere. 
També en aquest cas hem sigut els primers en presentar una moció per a aquest plenari, però bé, hem 
arribat a l’acord, jo penso que és un bon acord perquè en una situació com aquesta i en un cas com el 
que estem parlant en aquesta moció, és important que tots els grups municipals i tots els partits polítics 
anem de la mà perquè és un tema capdal i molt important. 
 
Jo crec que segurament tots ens anirem repetint una mica en els nostres discursos i en els nostres 
parlaments, però sí que m’agradaria recordar que aquest any en la commemoració del Dia Internacional 
de la Dona Treballadora és un dia especial perquè, si cap, és molt més reivindicatiu que en altres anys. 
S’està demanant, des dels sindicats en aquest cas, vaga de 2 hores, aturades i penso que això ha de 
posar de manifest que estem en un moment molt complicat i que en ple segle XXI encara hem d’estar 
reivindicant drets fonamentals de les dones. Hi ha alguns que estan assolits, com deia molt bé la 
companya regidora que m’ha precedit, drets fonamentals que no haurien d’haver-se reivindicat mai 
perquè són propis pel fet de ser persones, més enllà de ser dones, però que hem hagut de reivindicar.  
 
I en aquest cas, encara estem en la situació d’haver de reivindicar moltíssimes coses. En primer lloc, 
per exemple, les tasques de la llar, les tasques de cuidadores encara som les dones les que hem de fer 
aquestes feines majoritàriament i sense, moltes vegades, el suport dels homes. 
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El tema de la violència masclista jo crec que és un tema que fa fredat perquè encara avui en dia tenim 
dades esfereïdores de dones maltractades o de dones, inclús, assassinades pels seus companys; 
abusos a la feina, tant de caràcter laboral com de vegades abusos de caràcter sexual. També en el 
tema laboral, com ja s’ha dit aquí, situacions de precarietat laboral. Recordem que les dones són les 
que tenen en aquests moments contractes més precaris respecte als homes. La bretxa salarial: les 
dones moltes vegades, fent les mateixes feines i tenint les mateixes responsabilitats que els seus 
companys homes a la feina, estan cobrant salaris més baixos. Això no ho podem consentir i, per tant, 
reivindiquem des d’aquí la jornada del dia 8 de març per fer palès que és necessari canviar les 
polítiques que s’estan portant a terme, que necessitem polítiques transversals, polítiques no només en 
un àmbit sinó en diferents àmbits –en l’àmbit laboral, en l’àmbit social– per poder canviar aquesta 
situació, que necessitem dels companys, dels homes, que ens ajudin i que ens acompanyin en aquesta  
reivindicació, això no és només una tasca de les dones sinó que també és una tasca en la que els 
homes s’han d’implicar. Que les dones que tenim d’alguna manera certes responsabilitats –com en 
aquest cas en l’àmbit polític–, des de les regidores d’una ciutat o d’un poble fins a les que tenen 
responsabilitats més grans, hem de portar la bandera de la reivindicació en tot moment i hem de tenir 
molt present totes aquestes reivindicacions a l’hora de presentar propostes i projectes i polítiques per a 
les dones estiguem a primera línia, que això és molt important. 
 
I per tant, també, per acabar dir que haurem de fer molta, moltíssima pedagogia, també entre el jovent, 
i això també és molt important. Som també, d’alguna manera, responsables de la joventut que està 
pujant i, per tant, també som responsables de la seva educació i de l’educació en els valors de la 
igualtat. Mentre no tinguem igualtat no serem una societat justa ni serem una societat realment 
exemplar. Per tant, sumem-nos-hi tots, treballem per la igualtat i esperem que el dia 8 de març, que 
aquest dijous sigui realment una jornada reivindicativa i exitosa en tots els àmbits. Gràcies.  
 
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. 
 
En primer lloc, voldríem explicar el sentit del vot a les diferents mocions que es presentaran. Votarem 
en contra de la moció del Partit Popular perquè ens indigna que el partit que es dedica a reduir la 
inversió en serveis socials i, per tant, precaritzar les condicions de vida de les dones, es vulgui rentar 
ara la cara presentant una moció en nom de la igualtat. Ens indigna que el partit que condemna les 
pensions, per exemple, de les dones vídues a miserables ara vulgui rentar-se la cara presentant una 
moció en nom de la igualtat. Ens indigna que el partit que governa un Estat en el que hi ha 350.000 
persones que encara no tenen reconeguda la Llei de la dependència vulgui rentar-se la cara amb una 
moció en nom de la igualtat. 
 
Respecte a la proposta del PSC i del PdeCAT i d’Esquerra Republicana direm que compartim 100% 
l’argumentari de la moció. Sí que voldríem afegir que aquesta realitat és producte de que al capitalisme 
ja li ha interessat que, per a maximitzar els beneficis, les dones s’hagueren de quedar a casa –mentre 
l’home treballava– netejant la casa, cuinant, tenint cura dels fills i de les filles, tenint cura de les 
persones malaltes, que fins i tot l’interessava que si necessitaven mà d’obra hi hagueren dones 
disposades a incorporar-se al mercat laboral, això sí, acceptant que havien de cobrar menys o treballar 
menys hores. Tot això no ens ha caigut del cel, sinó que obeeix a la lògica capitalista que, si explota en 
general a la gent treballadora, encara ho fa més amb les dones. I a més, tot això acompanyat de que els 
serveis públics destinats a acompanyar a les dones en tots aquests serveis de cura dels infants, de les 
persones malaltes, de la gent gran..., foren els mínims recursos possibles. Aquesta és la realitat que 
nosaltres trobàvem a faltar també en l’argumentari però, com hem dit, compartim l’argumentari però no 
podem votar a favor. 
 
No podem votar a favor d’una moció que en cap moment fa esment de que el 8 de març també hi ha 
convocada una vaga feminista de 24 hores. I, a més, creiem que fins i tot seria una falta de respecte 
per a entitats com ‘Ca la Dona’, com la Xarxa Feminista i els centenars i centenars d’entitats que a nivell 
d’Estat i dels Països Catalans estan treballant des de fa mesos per a que el 8 de març hi hagi una vaga 
feminista de 24 hores i sigui un èxit, una iniciativa que, a més, ja s’ha fet en altres llocs del món, altres 
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anys, i que per primera vegada es farà aquí als Països Catalans. 
 
Ens haguera agradat que s’haguera fet esment també de la convocatòria que es farà a les 18 hores a la 
plaça Barcelona i que ha convocat el Comitè per la Vaga Feminista del 8 de Març, del que formen part, 
per exemple, la CGT, la intersindical USTEC, CATAC i nombrosos col·lectius del territori.  
 
I ens haguera agradat perquè aquesta vaga, que ja hem dit que fa temps que s’està preparant, els 
sindicats Comissions Obreres i UGT no la van voler secundar en el seu moment, i van ser aquests 
sindicats qui van donar cobertura legal a tots aquests col·lectius que van proposar la vaga de 24 hores. 
 
Respecte ja a la moció que nosaltres presentàvem i l’argumentari que defensarem, el que volem 
assenyalar és que ens alegra que grups municipals diversos presentin mocions, està molt bé que es 
parli d’igualtat, les lleis treballen en nom de la igualtat. Però tenim una realitat que és absolutament 
diferent de la que està plasmada als papers. I volem parlar d’eixa legislació que precaritza –com ja s’ha 
dit aquí– les condicions laborals i els serveis socials, perquè eixa legislació que retalla en serveis 
socials, que precaritza les condicions laborals a qui més perjudica és als col·lectius més vulnerables de 
la nostra societat, i un d’eixos col·lectius són les dones que, a més, són el 50% de la població. 
 
També voldríem destacar, per una altra banda, que, evidentment, aquesta realitat no la podem 
transformar i canviar des de l’Ajuntament de Tortosa, però sí que es poden fer coses.  
 
I, alcaldessa, és vostè la primera dona que ocupa aquest càrrec. Ens agradaria que aquesta sensibilitat 
es manifesti, però es manifesti més enllà de les mocions i de les propostes en projectes i polítiques 
d’igualtat, que es manifesti on s’han de manifestar les prioritats polítiques d’un equip de Govern, que és 
en els pressupostos i dotant de recursos econòmics, els diners. Es deia abans que hem implementat el 
Pla d’igualtat i de polítiques de dones –o que l’hem aprovat i ara cal implementar-lo–. Demanem que es 
doti de recursos a aquests plans per a que realment es puguin desenvolupar, perquè sinó al final ens 
quedarem com ja hem dit vàries vegades aquí, en simplement papers. 
 
I accions concretes que nosaltres proposem en aquesta moció o que posem avui damunt de la taula, 
doncs miri, que tot el món coincideix en què les dones cobren menys pels treballs que realitzen i que 
moltes vegades les dones realitzen aquelles tasques laborals menys reconegudes per la ciutadania i 
que, per tant, estan pitjor remunerades. Doncs, es pot remunicipalitzar, per exemple, la neteja d’edificis 
públics –que és una tasca que realitzen les dones pràcticament al 100% en aquest municipi, que és 
una tasca que es podria fer des de l’Ajuntament i que suposaria, per exemple, que els diners que 
l’empresa guanya com a benefici industrial o els que ha de pagar com a IVA revertiren en un millor 
salari. 
 
Però és que també li demanarem que en un futur, com a CUP, llançarem una campanya per la primera 
escola bressol pública a la ciutat. Donin suport a aquesta proposta perquè això sí que mitigarà les 
tasques a la llar que fan les dones i alliberarà temps per poder desenvolupar altres parts de la seva 
formació i personalitat. Que ampliï els serveis socials que ajuden.... 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Seguidament pren la paraula la Sra. Alcaldessa:  Hauria d’anar acabant, senyor Rodríguez.  
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Continua el Sr. Rodríguez: Bé, ja li he demanat abans que havíem d’argumentar vàries mocions i que 
faríem una intervenció un poquet més llarga.  
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Trenta segons més. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Reprèn el Sr. Rodríguez: Que s’ampliïn els serveis socials que ajuden a mitigar precisament aquesta 
realitat de precarietat en la vida de les dones; que es contemplin en les licitacions que hi hagin punts en 
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els que es penalitzi a aquelles empreses que no actuen en contra de l’escletxa salarial; i també que es 
plantegi l’opció d’incorporar una tècnica en igualtat perquè realment, si volem implementar tots aquests 
projectes i plans que aprovem aquí, hi ha una persona especialista que els ha d’impulsar. 
 
Política és establir prioritats. Demanem que es faci una prioritat de la política d’igualtat i que això es 
demostri en els pressupostos dotant de recursos a aquests plans dels que aquí s’ha parlat i comentat. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyora alcaldessa, regidores, regidors, bé, jo el que sí que 
penso dir en primer lloc –no ho tenia pensat– és que, senyor Rodríguez, tot el que vostè..., el postureig 
que vostè fa, la demagògia, el populisme, el negativisme acaba en un vertader esperpento, però bé, 
això és un problema de vostè i no pròpiament meu. 
 
Avui aquí jo la moció que presentem és recordant fa 100 anys que el Dia Internacional de la Dona s’ha 
establert per recordar a aquelles dones que en una fàbrica de camises de Nova York van perdre la vida 
per defensar els seus drets laborals. Des d’aquest moment, la història de la lluita per la igualtat entre 
dones i homes és una història d’èxit. Drets impensables en èpoques anteriors, avui són part ja del 
nostre dia a dia, em refereixo a l’accés de la dona a la formació, l’accés de la dona al treball, l’accés de 
la dona a la propietat privada i al dret al vot, entre altres aspectes. 
 
El compromís amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes ha permès que dones i homes hem 
conquerit la igualtat davant la llei i que s'hagin donat importants passes per erradicar les diferents 
formes de discriminació que impedeixen a les dones exercir plenament els seus drets. Avui comptem amb 
un marc normatiu que garanteix la igualtat de tracte i d'oportunitats i l’impuls de les polítiques públiques 
per promoure l’empoderament de les dones i l’erradicació de la violència que s'exerceix sobre elles. 
 
Cal enumerar aspectes positius que jo he dit ara d’una forma ràpida, però en diré alguns altres perquè 
no tot és dolent. Evidentment, queda molt camí, moltíssim camí, però hi ha coses bones que s’han fet. 
Per exemple, totes les empreses de l’IBEX 35, senyor Rodríguez, compten amb la presència femenina 
als seus consells d’administració. Són dones les que estan al front d’empreses importantíssimes des 
del punt de vista tecnològic i digital, com Microsoft, Google, Twitter, Facebook o Ebay. Espanya està al 
cap de la Unió Europea en presència femenina al seu Parlament, tant al Congrés com al Senat, com als 
diferents parlaments autonòmics. I podríem així dir moltes més coses que demostren que la dona a 
Espanya ha anat tirant cap endavant. No hem arribat a final però estem treballant. 
 
Hem passat de ser el país en el que hi havia més atur femení de la zona euro, set de cada deu noves 
parades d’Europa –el 60%– eren espanyoles. Hem passat a liderar la creació de treball ocupat per 
dones, el 30% de tota la Unió Europea. També a Espanya s’ha reduït la bretxa salarial del 18,7% al 
2012 fins el 14,9% al 2015, casi 4 punts menys, situant-nos per baix de la mitjana europea. Esteu lluny 
de l’ideal, sí, però també es va fent coses i es va tirant endavant. I li podria dir moltes cites i moltes 
coses, no com vostè que fa molta teoria política i de postureig polític, no? 
 
Desigualtats n’hi ha moltes. Jo en la moció ho explico i no ens amaguem. Les pensions de viduïtat són,  
de mitjana, uns 647 euros al mes, molt menys que les dels homes, que són uns 1066 € al mes. El 
90,57% de les excedències per atenció de menors i majors són demanades per dones. Les dones 
dediquen de mitjana dues hores més que els homes a les feines de casa. I el 64% dels cops és la dona 
qui cuina a casa. Sols hi ha 9 rectores en les més de 80 universitats a l’Estat; sols hi ha 59 dones en les 
reials acadèmies, davant de 484 homes; les dones són el 60% dels llicenciats però sols el 21% dels 
catedràtics. Evidentment que falta molt de camí i evidentment que hem de tirar cap endavant per 
solucionar aquests problemes i aquesta desigualtat entre dones i homes. 
 
Per tot això, cal impulsar els canvis necessaris que permetin afirmar que hem aconseguit la igualtat real 
d'oportunitats entre homes i dones, i això exigeix reduir les desigualtats en el treball, en les retribucions, 
defensar la promoció laboral de la dona, etc., etc., etc., però això el que exigeix, sobretot, és que, donat 
que s’han fet lleis d’igualtat que no han tingut la conseqüència real, a la realitat que voldríem, el que hi 
ha que fer és prendre mecanismes complexos que s’impliquin i que solucionin la desigualtat entre 
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homes i dones. I això sols s’aconsegueix quan els partits polítics, tots els partits polítics es dediquin no 
a parlar, no a fer el que vostè fa, per exemple, demagògia, populisme, negativisme, sinó a treballar per 
evitar i reduir i aconseguir la igualtat plena entre les dones i els homes. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, alcaldessa, regidors i regidores, una vegada més ens 
trobem davant del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona Treballadora, enguany –com ja s’ha dit 
aquí– amb una vaga feminista a nivell internacional, que el que ve a reclamar és que continuéssim 
treballant, no?, per la igualtat de les dones vers els homes. La veritat és que motius no ens en falten 
perquè les xifres són alarmants en ple segle XXI i també ho són, evidentment, a casa nostra. 
 
Ja s’ha dit aquí, però repassaré algunes d’aquestes xifres. En quant a l’atur, malauradament l’atur 
femení és molt més elevat que l’atur masculí, 4 punts per sobre de la mitjana. En quant a la bretxa 
salarial també hi ha una diferència del 23% que les dones cobren de menys que els homes. El tema de 
les pensions, també s’ha explicat que les pensions, malauradament, pel que fa a les dones també en 
quant a la mitjana són més baixes. O un altre tema que crec que és molt important, que és tot el tema 
relacionat amb el treball de les cures, dels familiars que hi ha a casa, tot el treball domèstic, no hi ha un 
reconeixement sobre aquest treball que majoritàriament fan les dones, un treball que no està 
remunerat, que no està valorat i que, a més a més, també posa de relleu la mancança en quant a 
serveis socials i de benestar que tenim. 
 
Però hem de recordar que si hem arribat aquí no és per casualitat, sinó per tota una sèrie de polítiques 
que s’han fet durant aquests últims anys. Polítiques que jo posaria al damunt de la taula dos gran 
polítiques: per una banda les reformes laborals que van aprovar el Partit Socialista primer, i després el 
Partit Popular, i sempre amb el suport de Convergència o del PDeCAT, unes reformes laborals que han 
anat a que els salaris vagin a la baixa i, per tant, també això ha afectat a les dones. O també tot el tema 
relacionat amb la violència masclista, tots els pactes, no?, que s’han fet a nivell de l’Estat que no s’han 
executat, o també a nivell de la Generalitat de Catalunya que no s’han executat, tenen responsables i 
aquests responsables, doncs, també són aquests partits que he esmentat abans i també Esquerra 
Republicana. 
 
Per tant, des de Movem Tortosa no hem pogut presentar una moció pròpia perquè el reglament ens 
impedeix que en presentéssim més de dos, però no ens hem volgut sumar a totes aquestes mocions 
perquè pensem que és molt important recordar i tenir memòria de que si hem arribat a la situació que 
hem arribat és perquè hi ha responsabilitats compartides, tant del Govern català com del Govern, 
evidentment, de l’Estat espanyol. 
 
M’agradaria també recordar que en el passat hem presentat algunes mocions en aquest tema, algunes 
que s’han aprovat, altres que no. Recordo que vam presentar, per exemple, una moció per reclamar a la 
Generalitat més diners per a que es poguessin tirar endavant aquestes polítiques i en aquell moment 
també va ser rebutjada per part d’aquest Ajuntament. Però el nostre posicionament de vot serà 
favorable a totes les mocions que s’han presentat pels diferents grups polítics perquè pensem que el 
feminisme ha de ser transversal. Ha de ser transversal, ha de ser inclusiu, encara que uns vagin més 
ràpid, que altres vagin més lents, que uns tinguin més responsabilitats o menys, pensem que ha de ser 
transversal i, per tant, el nostre posicionament en relació a totes les mocions serà, com els hi 
comentava, favorable. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Moltes gràcies. Podem procedir a la votació de les 
propostes. Té la paraula el senyor Rodríguez. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: No, és que..., ho sento, però em fa molta gràcia que 
precisament la gent que més polítiques de manera activa fa en contra de la igualtat vingui aquí amb la 
bandera de la igualtat, i sobretot que acusi de postureig a gent que tenim fermes conviccions de que 
hem de treballar per la igualtat.  
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Postureig vol dir, exactament, actitud artificiosa o impostada que s’adopta per conveniència però no per 
convicció. Doncs, això és el que fa el Partit Popular en el tema de igualtat: postureig. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Seguidament pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Moltes gràcies. Ara sí, podem procedir a la votació de 
les diferents propostes.  
 

*-*-* 
 
Sotmesa la moció del present punt 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 del PSC-CP (3), 
PDeCAT (8), ERC-AM (4), MT-E (4) i PP (1); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació 
del grup municipal de la CUP-AE-PA. 
 

*-*-* 
 
Sotmesa la moció corresponent al punt 14è de l’Ordre del dia 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 del PSC-CP (3), PDeCAT (8), ERC-AM (4), MT-E (4) i PP (1); i un vot en contra corresponent al 
membre de la corporació del grup municipal de la CUP-AE-PA. 
 

*-*-* 
 
Sotmesa la moció corresponent al punt 21è de l’Ordre del dia 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 del PSC-CP (3), PDeCAT (8), ERC-AM (4), MT-E (4) i PP (1); i un vot en contra corresponent al 
membre de la corporació del grup municipal de la CUP-AE-PA. 
 

*-*-* 
 
Sotmesa la moció corresponent al punt 23è de l’Ordre del dia 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-PA (1), MT-E (4), PSC-CP (3) i PP (1); i dotze vots en contra corresponents 
als membres de la corporació dels grups municipals del PDeCAT (8) i  ERC-AM (4). 
 
 
 
 
14 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR PER ASSUMIR EL COMPROMÍS PER LA 
IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal Partit Popular: 
 
“ El pròxim dia 8 de març commemorem el Dia Internacional de la Dona, que recorda les dones que fa 
més de 100 anys, en una fàbrica de camises de Nova York, van perdre la vida per defensar els seus 
drets laborals. 
 
Des de llavors fins ara, la història de la lluita per la igualtat entre dones i homes és una història d’èxit. 
Drets impensables en èpoques anteriors, avui són part del nostre dia a dia: accés a la formació, al 
treball, a la propietat privada i al dret al vot. 
 
El compromís amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, hi ha permès que dones i homes hem 
conquerit la igualtat davant la llei i que s'hagin donat importants passes per erradicar les distintes 
formes de discriminació que impedeixen a les dones l’exercici ple dels seus drets. Avui comptem amb 
un marc normatiu que garanteix la igualtat de tracte i d'oportunitats i l’impuls de les polítiques 
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públiques per promoure l’empoderament de les dones i l’erradicació de la violència que s'exerceix sobre 
elles. 
 
Són moltes les fites aconseguides, però això no ens pot fer caure en l’autocomplaença o en la 
resignació, perquè encara es mantenen. 
 
Les desigualtats, que no sols han de ser denunciades sinó que s'han d'afrontar amb determinació. Per 
exemple: les pensions de viduïtat són de mitja d'uns 647,8 euros al mes, molt menys que les de 
jubilació (1.066,86 euros/mes).El 90,57% de les excedències per atenció de menors i majors són 
demanades per dones. 
 
Les dones dediquen de mitjana dues hores més que els homes a les feines de casa. El 64% dels cops 
és la dona qui cuina a casa. Sols hi ha 9 rectores en les més de 80 universitats a l’Estat; sols hi ha 59 
dones en les reials acadèmies, front 484 homes; les dones són el 60% dels llicenciats però sols el 21% 
dels catedràtics. 
 
Per tot això cal impulsar els canvis necessaris que permetin afirmar que hem aconseguit la igualtat reial 
d'oportunitats entre homes i dones. Això exigeix reduir les desigualtats en el treball i en les retribucions, 
defensar la promoció laboral de la dona, donar suport la conciliació i corresponsabilitat de la vida 
personal, familiar i laboral per dones i homes, erradicar la violència de gènere, potenciar la participació 
de les dones en els àmbits polític, econòmic i social, impulsar la igualtat d'oportunitats entre dones i 
homes, promoure els mitjans necessaris per a la inclusió social i laboral de les dones amb discapacitat, 
mantenir el compromís amb totes les dones del món. 
 
Per tot això, sol·licito l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer - En la mesura de les competències municipals, integrar activament i transversal el principi 
d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, en el desenvolupament de totes les seves 
accions i decisions, especialment en els àmbits següents: accés i promoció en el treball, i erradicació de 
la violència de gènere, educació, pensions, salut, esport, representació política i social, investigació, 
desenvolupament i innovació, societat de la informació, cultura, política exterior, cooperació al 
desenvolupament i el medi rural. 
 
Segon - Traslladar aquest compromís al Govern de l’Estat i al de la Generalitat.” 
 
 

*-*-* 
 
 
[TAL I COM S’HA EXPOSAT ABANS DEL PUNT NÚMERO 13, ES DONA PER REPRODUÏT EL DEBAT, 
CONSTANT LA VOTACIÓ CORRESPONENT EN EL PUNT 13è DE L’ORDRE DEL DIA, RECOLLIT EN EL DEBAT I 
VOTACIÓ D’AQUEST.] 
 

*-*-* 
 
 
 
15 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER LA MILLORA I 
FINALITZACIÓ DE L’ARRANJAMENT I ADEQUACIÓ DE LES ESCALES DEL BARRI DEL GARROFER D’ACCÉS A 
L’HOSPITAL VERGE DE LA CINTA. 
 
 
La proposta ha estat retirada pel grup proposant. 
 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Sí,  senyora alcaldessa, gràcies. Regidores, regidors, nosaltres, 
el grup municipal, hem retirat aquesta moció d’acord amb una proposta consensuada amb el senyor 
Domingo Tomàs, el regidor d’Espai Públic, entenent que és una acció que des de l’Ajuntament s’està 
duent a terme per mig de la Brigada municipal i que està en fase de resolució. 
 
Entenent la bona voluntat per part del Govern d’acabar l’actuació i instal·lar un petit mobiliari urbà, 
netejar-ho, millorar l’enjardinament i reparar determinats desperfectes, ens hem sumat, hem acordat 
de retirar-ho. I també a que el senyor Domingo Tomàs i el Govern faran les gestions oportunes per tal de 
resoldre aquells dos espais que pertanyen o, diguéssim, que tenen la responsabilitat el Departament de 
Salut, l’ICS, que són aquells trams finals d’accés a l'Hospital Verge de la Cinta i que, per tant, es faran 
les gestions oportunes per tal de resoldre aquests punts foscos que hi queden. 
 
Per tant, en aquest sentit retirem la moció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Moltíssimes gràcies, senyor Roig. I gràcies també pel seu 
gest. 
 
 
 
 
16 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER EXPRESSAR EL 
MALESTAR DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA PEL NOMENAMENT DE MARIA ELÓSEGUI ITXASO COM A 
JUTGESSA DEL TRIBUNAL EUROPEU DELS DRETS HUMANS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya: 
 
“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El passat 23 de gener l’Assemblea Parlamentaria del Consell d’Europa va escollir a Maria Elósegui 
ltxaso com a nova membre espanyola del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH). Aquesta 
jutgessa formava part d'una terna de candidats proposada pel Govern espanyol i de la qual formaven 
part José Martín Pérez i Francisco Pérez de los Cobos, a banda de la mateixa Elósegui. 
 
A partir del seu nomenament diversos mitjans de comunicació van fer públic que la jutgessa havia 
falsificat el seu currículum, al declarar que va participar en el projecte de creació de la Llei d'igualtat del 
2007, fet que han desmentit les persones que van participar en la seva redacció. Però el més 
preocupant són les diverses declaracions de caràcter Igtbifòbic que Maria Elósegui ha fet durant anys a 
través d'entrevistes, articles i llibres, en les quals afirmava per exemple que "és evident que els que 
insisteixen a anar contra la seva biologia desenvoluparan diferents patologies" o "que les persones 
transsexuals haurien de sotmetre's a teràpies psicològiques i psiquiàtriques en comptes de la cirurgia", 
unes afirmacions que vinculaven clarament l’homosexualitat i la transsexualitat amb diverses 
patologies. Una opinió que també es fa evident al seu llibre "Diez temas de género: hombre y mujer ante 
los derechos reproductivos". 
 
Per tot això, considerem que la presència de Maria Elósegui és incompatible amb la pròpia naturalesa 
del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH), a causa que aquest Tribunal sovint sospesa 
procediments relacionats amb el col·lectiu LGTBI i que ho ha de fer amb la màxima justícia i equitat. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
El plenari de l’Ajuntament de Tortosa acorda: 
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PRIMER - Expressar al Govern espanyol, a l’Assemblea Parlamentaria del Consell d’Europa i al Tribunal 
Europeu dels Drets Humans (TEDH) el malestar de l’Ajuntament de Tortosa pel nomenament de Maria 
Elósegui ltxaso com a jutgessa del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) degut a les seves 
opinions clarament homòfobes. 
 
SEGON - Instar al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) a prendre totes les mesures necessàries 
per tal que aquest nomenament no afecti els drets dels ciutadans LGTBI de la Unió Europea. 
 
TERCER - Fer arribar aquesta declaració institucional al Govern espanyol, a l’Assemblea Parlamentària 
del Consell d’Europa i al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH). “  
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor Josep 
Felip Monclús i Benet: Gràcies alcaldessa. Companyes i companys regidores, regidors, bona tarde.  
 
M’afegeixo, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya, als comentaris que s’han fet i recordatoris 
de com està tractant l’Estat espanyol que té presos polítics i gent que té que estar a l’estranger per 
culpa de les opinions. 
 
Dit això, el passat 23 de gener, l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa va escollir a Maria 
Elòsegui Itxaso com a nova membres espanyola del Tribunal Europeu dels Drets Humans. Aquesta 
jutgessa formava part d'una terna de candidats proposada pel Govern espanyol i de la qual formaven 
part també José Martín Pérez i Francisco Pérez de los Cobos. 
 
A partir del seu nomenament diversos mitjans de comunicació van fer públic que la jutgessa havia 
falsificat el seu currículum al declarar que va participar en el projecte de creació de la Llei d'igualtat del 
2007, fet que han desmentit les persones que van participar en la seva redacció. Però el que més ens 
preocupa són les diverses declaracions de caràcter Igtbifòbic que Maria Elòsegui ha fet durant anys a 
través d'entrevistes, articles i també de llibres, en les quals afirmava, per exemple, que "és evident que 
els que insisteixen a anar contra la seva biologia desenvoluparan diferents patologies" o "que les 
persones transsexuals haurien de sotmetre's a teràpies psicològiques i psiquiàtriques en comptes de 
cirurgia", unes afirmacions que vinculaven clarament l’homosexualitat i la transsexualitat amb diverses 
enfermetats. Una opinió que també es fa evident al seu llibre "Diez temas de género: hombre y mujer 
ante los derechos reproductivos". 
 
Per tot això, considerem que la presència de Maria Elòsegui és incompatible amb la pròpia naturalesa 
del Tribunal Europeu dels Drets Humans, a causa de que aquest Tribunal sovint sospesa procediments 
relacionats amb el col·lectiu LGTBI i que ho ha de fer amb la màxima justícia i equitat. 
 
És per això que presentem aquesta proposta de resolució i convidem als grups municipals que la votin 
afirmativament, dient, primer: Expressar al Govern espanyol o a l’Assemblea Parlamentaria del Consell 
d’Europa i al Tribunal Europeu dels Drets Humans el malestar de l’Ajuntament de Tortosa pel 
nomenament de Maria Elòsegui ltxaso com a jutgessa del Tribunal Europeu dels Drets Humans degut a 
les seves opinions clarament homòfobes. 
 
Segon, instar al Tribunal Europeu dels Drets Humans a prendre totes les mesures necessàries per tal de 
que aquest nomenament no afecti els drets dels ciutadans LGTBI de la Unió Europea. 
 
I tercer, fer arribar aquesta declaració institucional al Govern espanyol, a l’Assemblea Parlamentària del 
Consell d’Europa i al Tribunal Europeu dels Drets Humans.  
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Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyora alcaldessa, regidores, regidors, bé, jo, senyor 
Monclús, no entenc per a res aquesta moció que vostè presenta aquí. Diu, anem a veure, “dona i 
espanyola”, què més volem? Dona i espanyola a un dels òrgans europeus més importants que tenim, 
què més volem? No és catalana, però és que escolti, jo, si juga el Barça i el Milà, vull que guanyi el 
Barça; i si juga el Madrid i el Borussia, vull que guanyi el Madrid per lògica, per sentit comú. És que, 
vamos, és que és increïble que vostès ataquin a la primera dona espanyola que entra al Tribunal 
Europeu dels Drets Humans. Dona i espanyola. I fa un moment vostès parlaven de feminisme, i ara la 
primera dona se la carreguen directament.  
 
‘Falsifica el seu currículum’. Escolti, jo li vaig a llegir el currículum d’aquesta senyora, no? Primer, 
aquesta senyora és llicenciada..., no, perdó, doctora en dret, doctora en filosofia, té la beca de la 
Fundació alemanya Alexander von Humboldt, una de les beques més importants i que no es donen a 
qualsevol persona; és professora visitant en universitats de Canadà i Estats Units; ha col·laborat en 
projectes legislatius amb el PSOE, amb el Partit Aragonesista i amb el PP; i, entre altres coses, ha 
treballat durant 5 anys en la Comissió Europea sobre el nazisme e intolerància. Escolti, què vol més de 
currículum? Que vostè diu aquí que va falsificar perquè va dir que participava en un projecte de llei 
d’igualtat de 2007, i no? Home, per favor. 
 
I després parla de que va fer una sèrie de declaracions i tal. Jo aquí tinc una entrevista al periòdic El 
País feta el 27 de gener d’aquest mateix any i ella mateixa diu “Cree que la homosexualidad es una 
patología?” I ella contesta: “No, no creo que la homosexualidad produzca patologías”. Però és que més 
endavant diu, a la pregunta de “que la homosexualidad –tornen a insistir– és una patología?”, diu: “Hay 
que estudiar, entre otros temas, estos temas con mucho rigor, ver lo que dice la ciencia i la medicina y 
dentro del propio colectivo hubo distintas posiciones con la Ley de cambio de sexo. Unos estaban de 
acuerdo con la exigencia de una operación irreversible y querían que la Seguridad Social se hiciera 
cargo de ella y otros querían una transformación pero no una reasignación quirúrgica irreversible. 
Consulté consecuencias médicas y me posicioné más en la línea de no exigir una operación irreversible” 
El qual no té res a veure amb el que vostès fan, que és traure 3 línies d’una entrevista o d’un d’això, i ho 
solten i es queden tan panxos. 
 
Per últim, en la seva moció diu: “La presència de Maria Elòsegui és incompatible amb la pròpia 
naturalesa del Tribunal Europeu de Drets Humans a causa de que aquest Tribunal sovint sospesa 
procediments relacionats amb el col·lectiu LGTBI”. D’acord, però jo no crec que els membres d’aquest 
Tribunal.... 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Seguidament pren la paraula la Sra. Alcaldessa:  Senyor Dalmau, se li ha acabat el temps. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Continua el Sr. Dalmau: ...l’han escollida per algun motiu i, des de luego, no ha de ser pels motius que 
vostè diu, no poden ser tan tontos, dic jo, eh. Però vamos, és increïble que el mateix Tribunal, sabent 
qui és aquesta senyora –segons vostè diu– l’elegeixin. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Deia el portaveu del Partit Popular, diu: “Què més voleu? És 
dona i espanyola” Doncs, estaria bé que si va a un tribunal de drets humans tingués en compte els 
drets humans per poder ocupar el càrrec. 
 
I jo li vaig a fer alguna aportació, alguna frase més, a veure si també diu que això és tret de context. 
Però, en tot cas, ara observava mentre llegia alguna de les cites que estaria bé que no seleccionés de la 
cita el que l’interessa, sinó que haguera llegit tota la cita, perquè quan parlava de la seva resposta, de 
si l’homosexualitat era una patologia o no, haguera estat bé que haguera acabat de llegir la resposta 
que va donar i no només el començament. 
 
Dit això, una altra frase, eh, en un altre sentit, avui que és 8 de març i a vostè tant l’interessa això i ha 
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presentat avui una moció, diu textualment: “La equiparación salarial entre hombres y mujeres, así como 
la incorporación de la mujer al espacio público en la Administración y también en el sector privado no es 
una forma de emancipación de la mujer, sino que es importante porque se trata de una necesidad de la 
sociedad, del mercado y del Estado para ser más plurales. La mujer hoy en día no tiene que 
emanciparse de nada”. Això ho diu aquesta senyora. 
 
De la fidelitat diu que: “es el valor más importante para la felicidad de la mujer –això sí–, tanto para el 
varón como todavía más para la mujer”. Aquesta dona va a defensar els drets humans en aquest 
Tribunal. 
 
I parlant del preservatiu, diu: “Protege de los abusos sexuales en si. Más bien puede fomentarlos en el 
violador, que de esta manera pone medios para evitar un embarazo en la víctima”. Això ha dit aquesta 
senyora a la que vostè avui ha intentat aquí justificar perquè és una decisió que ha pres el seu partit.  
 
I quan li van preguntar en una entrevista “¿Está a favor del matrimonio homosexual?”, sap que va 
contestar? El que va contestar és: “Una pregunta comprometida y no voy a contestarla”. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyora alcaldessa. Senyores regidores, 
senyors regidors, senyor Monclús, tal i com diu a la moció presentada, després del nomenament de la 
senyora Maria Elòsegui com a jutgessa del Tribunal Europeu de Drets Humans van aparèixer als mitjans 
de comunicació declaracions i fets seus que evidencien actituds i opinions homòfobes. Això ho 
considerem del tot inadmissible. 
 
Per aquest motiu, el Partit Socialista ja està duent a terme accions per a que  rectifiqui o, en cas 
contrari, es revoqui el nomenament de la jutgessa.  Concretament, 75 eurodiputats socialistes, liberals, 
verds i d'esquerra unitària han signat una carta promoguda pel PSOE, on s’expressa la profunda 
preocupació pel que fa a les inacceptables declaracions homòfobes de la jutgessa.  
 
La carta s’ha enviat ja al president de l’Assemblea del Consell d'Europa, que és l’òrgan que va nomenar 
a Elòsegui, i al seu homòleg del Tribunal Europeu de Drets Humans, on ja exerceix la jurista. En ella es 
demana a la jutgessa que rectifiqui, com ja he dit, en les seves declaracions que vinculen 
l'homosexualitat a patologies i que, en cas de no fer-ho, sigui revocat el seu nomenament. 
 
Desafortunadament, avui dia, la discriminació basada en el sexe, la identitat de gènere i l'orientació 
sexual està àmpliament difosa a tot el món. Especialment limita fins a quin punt les dones i les 
persones LGBTI poden participar a la societat.  
 
La igualtat de gènere i la lluita contra la discriminació per motius d'identitat i sexualitat de gènere són 
fonamentals per al Consell d'Europa i la Unió Europea. En qualsevol cas, creiem que la responsabilitat 
recau en el Govern de Mariano Rajoy –o M punt Rajoy– a qui correspon proposar als aspirants a ocupar 
la plaça d'Espanya al Tribunal Europeu de Drets Humans.  
 
Tot i que ens va alegrar de que es proposés una dona –com aquí ja s’ha dit–, la candidata proposada és 
una jutge de la corda ultraconservadora del Partit Popular, i això és així, senyor Dalmau, això és així. El 
resultat ha estat una imatge exterior lamentable que projecta Espanya amb el polèmic nomenament de 
la catedràtica. 
 
Els socialistes, a banda d’entendre que l’actuació de Elòegui és rebutjable, volem constatar que, a 
diferència del que diu al seu currículum, la jutgessa no va participar –com també s’ha dit– en 
l'elaboració de la Llei d'Igualtat del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, Un Govern, el de Zapatero, 
que, a diferència del Partit Popular del senyor M punt Rajoy, va destacar per diferents lleis en defensa 
dels drets socials com ara, entre altres, contra la violència masclista, en favor del matrimoni 
homosexual, la Llei de dependència, la Llei d’igualtat, la Llei de la memòria històrica. 
 
I és aquí quan també li vull recordar, senyor Dalmau, que hi ha ministres a Alemanya que per copiar un 
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tros de la seva tesi doctoral, al cap de 20 anys dimiteixen i, per tant, aquí el que hauria de fer la senyora 
Elòsegui és dimitir i no continuar en el càrrec. 
 
Per tant, en aquest sentit donarem suport a la moció, senyor Monclús. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, alcaldessa, regidors, regidores, certament, el passat 23 
de gener l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, tal i com comentava el proposant, va escollir 
a Maria Elòsegui coma nova membre del Tribunal Europeu dels Drets Humans en representació de 
l’Estat espanyol. 
 
I certament, com també s’ha exposat aquí, també des de Movem Tortosa considerem que aquesta 
persona, evidentment, no és la més idònia per estar representant a l’Estat espanyol precisament en 
aquest Tribunal, no?, sobre els drets humans a nivell europeu. 
 
És una persona que representa, precisament, una visió molt conservadora –jo diria ultraconservadora– 
de la societat i que, precisament, ha anat o s’ha manifestat moltes vegades en contra de drets humans 
que s’han aconseguit durant aquests últims anys per part de la societat en diferents països. 
 
Per tant, evidentment, no podem compartir tampoc aquest nomenament i, a més a més, posant en 
dubte o tornant a qüestionar si l’homosexualitat o la transsexualitat és una malaltia, quan aquest debat 
que, malauradament, es va produir al nostre país i a nivell internacional als anys 90’ ja va deixar 
d’existir quan l’Organització Mundial de la Salut va dir clarament que no era cap tipus de malaltia, sinó 
que formava part de la naturalesa humana. 
 
Per tant, tenint en compte que aquest nomenament no és el més adequat, tenint en compte que, a més 
a més, jo crec que ha ferit a moltes sensibilitats, a moltes persones afectades i a tots els seus familiars, 
i també tenint en compte, evidentment, que Movem Tortosa estem totalment compromesos en la lluita 
contra l’homofòbia o la lgtbifòbia. De fet, també vull recordar que vam presentar una moció en aquest 
Ajuntament, una moció que es va aprovar i que ha fet que per primera vegada comencéssim a treballar 
en un pla a nivell local per erradicar, a partir de diferents polítiques transversals, aquesta situació de 
discriminació que encara també es pateix a la nostra ciutat. 
 
Per tot plegat, com els hi deia, Movem Tortosa donarà suport a la moció i, evidentment, refermem que 
ha tornat a ser un error garrafal del Govern espanyol, i concretament del senyor Rajoy, d’haver enviat a 
aquesta senyora a nivell europeu. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Ferré 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Ferré: Ja li avanço que el nostre vot serà, com no podia ser d’altra 
manera,  favorable. 
 
Ens trobem davant d’un més dels despropòsits que ens té acostumats el Gobierno de l’Estat espanyol, 
el Gobierno que manté empresonats a 4 presos polítics i amb l’obligació de l’exili de part del Govern 
legítim de la Generalitat de Catalunya. 
 
Despropòsit, al proposar una persona amb clars signes homòfobs per al Tribunal Europeu dels Drets 
Humans i també és molt preocupant que hagi estat escollida per l’Assemblea Parlamentària del Consell 
d’Europa, sense ni tan sols comprovar el seu currículum; quelcom no funciona bé a la Unió Europea. 
 
Ens trobem davant, d’una mostra més que l’elecció de juristes a càrrecs rellevants per part de l’Estat 
espanyol, sembla fer-se més amb criteris polítics i d’amiguisme que no pas amb criteris de mèrits, 
justícia i equitat i, per tant, un element d’extrema preocupació, més quan els problemes polítics del país 
es volen resoldre de forma jurídica. I, sobretot, preocupant quan l’última instància jurídica per resoldre 
la vulneració dels drets humans que estem patint està en mans d’aquest Tribunal europeu. 
 
Per tant, reitero, el nostre vot serà favorable.   
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Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Senyor Dalmau, l’he vist molt sulfurat. No es posi 
d’aquesta manera, home. Jo crec que vostè ha defensat que és dona, perfecte; ha defensat que té 
moltes titulacions, perfecte; ha defensat que és espanyola, dons bé, perfecte; ara bé, el que aquesta 
moció diu que se la rebutgi no és per tot això. És perquè ha falsificat el currículum i això a qualsevol 
altre lloc que tinguessin una mica d’ètica ja és motiu de que presenti la renúncia al càrrec i, a més, 
perquè les seves manifestacions i les opinions clarament homòfobes són conegudes i li ha dit aquí 
tothom. Per tant, res del que vostè diu desmenteix cap de les afirmacions que es posen aquí. 
 
També vull aprofitar, des d’Esquerra Republicana de Catalunya, per agrair als grups municipals que han 
votat afirmativament aquesta moció. I ens sumem a la preocupació que els moviments LGTBI han 
manifestat respecte de la designació d’aquesta jutgessa. Així ho han fet saber els eurodiputats 
d’Esquerra Republicana de Catalunya al president del Tribunal Europeu dels Drets Humans –a Guido 
Raimondi–, conjuntament amb altres eurodiputats i entitats LGTBI. 
 
Ens preocupen les seves opinions clarament homòfobes que ha defensat de manera sostinguda al llarg 
de la seva carrera a través de diversos llibres, articles i entrevistes. I ens preocupa que la seva ideologia 
interfereixi en la seva tasca al Tribunal. 
 
Es tracta d’un fet clarament preocupant, tenint en compte que la jutgessa haurà d’aplicar la Carta 
Europea dels Drets Humans i que al Tribunal Europeu dels Drets Humans hi arriben molts procediments 
relacionats amb el col·lectiu LGTBI. A la moció demanem que el Tribunal prengui totes les mesures 
necessàries per assegurar que els drets de les persones LGTBI no es vegin vulnerats i que són 
defensats amb rigor i amb equitat. I amb això ens referim que, fins i tot, arribat el cas, se la recusi en 
aquests tipus de procediments, que se l’aparti de les causes relacionades amb els drets de les 
persones LGTBI. 
 

*-*-* 
 
 
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 d’ERC-AM (4), PDeCAT (8), MT-
E (4), PSC-CP (3), CUP-AE-PA (1); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup 
municipal del PP. 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
A continuació la Sra. Alcaldessa diu: Passem al següent punt de l’ordre del dia que, en aquest cas, 
aglutinem dos mocions, el punt 17è i 20è de l’Ordre del dia, els quals es debatran conjuntament i es 
votaran cadascun d’ells per separat. 
 
La primera de les mocions és la proposta del grup municipal de Movem Tortosa en defensa del model 
educatiu basat en la immersió lingüística i, en  segon lloc, és la proposta del grup municipal del Partit 
Demòcrata en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística. 
 
 
 
 
17 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU BASAT 
EN LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal Movem Tortosa – Entesa: 
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“ El desenvolupament d'una educació pública, inclusiva i de qualitat a Catalunya ha estat un objectiu 
compartit per una majoria de la societat catalana i per la majoria dels partits polítics catalans en els 
darrers 40 anys de democràcia. La construcció d'una única xarxa educativa que incorporés la diversitat 
social, cultural i lingüística de Catalunya com un valor que permet reforçar la comunitat ha evitat la 
segregació educativa i, per tant, l’exclusió social. 
 
Si Catalunya té avui un bon model educatiu i d'immersió lingüística reconegut internacionalment, tot i 
les retallades que ha patit l’educació pública i la manca de recursos suficients per impulsar un model 
més potent d'escola inclusiva, és mèrit compartit per tota la comunitat educativa catalana als darrers 
40 anys. 
 
És gràcies, entre d’altres coses, a l’educació que les persones podem ser més autònomes, més 
crítiques i més felices. L'educació a Catalunya ha estat una eina de promoció i de cohesió social com 
poques ha tingut Europa les darreres dècades. Per exemple, avui, les escoles catalanes són una de les 
principals vies d'integració de les famílies nouvingudes d'arreu del món. 
 
A les declaracions realitzades fa uns mesos per destacats membres del Govern espanyol i de les 
formacions polítiques del PP i C’s, en què es titllava el sistema educatiu a Catalunya com un sistema 
adoctrinador de l’independentisme i de l’antiespanyolisme, se suma avui un atac sense precedents a la 
immersió lingüística a Catalunya. El Ministeri d’Educació emparant-se en l’aplicació de l’article 155, a 
través del qual assumeix les competències del Departament d’Ensenyament, volia modificar les normes 
de preinscripció escolar i incloure una casella per a que les famílies puguin triar el castellà com a 
llengua vehicular amb que volen escolaritzar els seus fills. 
 
Manifestem que aquesta nova mesura que vol emprendre el Govern espanyol significa una ampliació 
unilateral de l’abast de l’article 155 de la Constitució i suposa una alteració essencial i vulneració de 
l’ordenament jurídic vigent. Dit d'una altra manera és la introducció, per la porta de darrere, d'un 
element de segregació educativa. 
 
Encara més quan el passat 20 de febrer de 2018 el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional 
i ha anul·lat alguns dels preceptes de la LOMCE impugnats pel Govern de la Generalitat per considerar 
que envaeixen competències autonòmiques en matèria d'educació. Entre d'altres aspectes, la sentència 
considera que el sistema dissenyat per la LOMCE per garantir l’ensenyament en castellà sostinguda 
amb fons públics no respecta el repartiment de competències entre l’Estat i la Comunitat Autònoma i 
diu textualment en relació amb els articles anul·lats de la LOMCE (...) Aquesta regulació instrumenta un 
nou control jeràrquic de l’Administració estatal sobre les comunitats autònomes contrari a l’article 153 
CE, que vulnera l’autonomia política reconeguda a les comunitats autònomes pels articles 2 i 137 CE, 
envaeix les competències assumides per la Generalitat de Catalunya en matèria d'educació i de llengua 
pròpia (art. 131 i 143.1 EAC), i vulnera el règim lingüístic de l’ensenyament a Catalunya que resulta de 
l’article 35 EAC. ( ...) I continua la sentencia: (...) resulta evident que aquestes funcions, en matèria 
d'educació, han estat assumides en exclusiva per les comunitats autònomes (a Catalunya, ex arts. 
131.2 i 3 i 143.1 EAC). La LOE no pot imposar a tots els efectes, i en contra del model estatutari que 
resulta de l’art. 35 EAC, el reconeixement d'una funció substitutòria a l’Estat dirigida a garantir un dret 
a rebre l’ensenyament en castellà, de manera que, a més, a Catalunya es generi la separació del grup 
dels estudiants que exerceixin aquest dret en els termes que preveu la disposició impugnada (...). 
 
El model lingüístic de l’escola catalana es va construir als barris, abans que cap llei ho disposés, 
concretament a Santa Coloma de Gramenet. Es va construir des de les associacions de veïns, des dels 
moviments de renovació pedagògica, des dels ajuntaments ... 
 
El nostre model d'escola es un model compromès amb la cohesió social i la igualtat d'oportunitats per a 
l’alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües. Per tant, rebutgem l’intent de segregació dels 
infants per motiu lingüístic. 
 
L’escola catalana i el seu model d'integració lingüística han fet un gran esforç en les darreres dècades 
per a acollir, des d'una perspectiva inclusiva, infants i joves vinguts de diferents cultures del món. 
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Podem constatar que la immersió lingüística ha estat un factor important per a afavorir la cohesió social 
des d'una perspectiva intercultural i que aquest ha de continuar essent un dels puntals del model 
educatiu públic català.  
 
Afirmen de forma contundent que la instrumentalització de l’educació amb fins partidistes hauria de ser 
una línia vermella que mai hauria de traspassar-se, i s'allunyen encara més les oportunitats d'arribar al 
tan necessari pacte educatiu. En definitiva, l’escola catalana és convivència: la garanteix i la treballa dia 
a dia amb tots i cadascun dels components de la comunitat educativa. Els atacs externs intenten 
trencar-la i afavorir interessos polítics, mai pedagògics. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal de Movem Tortosa proposa al Ple adoptar els següents ACORDS: 
 
Primer - Afirmar que el sistema educatiu català és un exemple de llibertat, convivència, democràcia i 
plurilingüisme que ens ha de permetre treballar per la igualtat, l’èxit educatiu i la formació de persones 
crítiques, lliures i autònomes. L’escola catalana és i ha estat una eina de cohesió i promoció social 
indispensable a Catalunya. 
 
Segon - Defensar el model d'integració lingüística a l’escola catalana i rebutjar l’intent de segregació 
dels infants per motius lingüístics. 
 
Tercer - Exigir el Govern espanyol que cessi en la instrumentalització de la llengua i el model educatiu 
català i que rectifiqui la seva intenció d'incloure una casella per a què les famílies puguin triar el castellà 
com a llengua vehicular a l’escola catalana. 
 
Quart - Demanar al Partit Popular i a Ciutadans que no atiïn un conflicte lingüístic que el model 
d'immersió lingüística havia evitat i que aturin les falsedats sobre un dels principals pilars i consensos 
de la societat catalana, aquells que garanteixen la cohesió social i la igualtat d'oportunitats al nostre 
país. 
 
Cinquè - Defensar la professionalitat dels equips educatius i afirmem que conjuntament amb 
l’autonomia de centre i la participació de la comunitat educativa són el puntal del sistema educatiu de 
Catalunya i garanteixen la pluralitat d'aquest. 
 
Sisè - Exigir al Govern de l’Estat espanyol que desactivi les mesures de suspensió de l’autogovern de 
Catalunya en aplicació de l’article 155 de la Constitució i retorni les competències per a recuperar la 
normalitat democràtica al nostre país. 
 
Setè - Donar trasllat d'aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
als grups parlamentaris del Congrés, al Parlament de Catalunya, a les Associacions de mares i pares, al 
Consell Escolar de Tortosa a les direccions dels centres educatius del municipi, a la FMC i ACM, i a 
CCOO, UGT i USTEC. ” 
 

*-*-* 
 
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, alcaldessa, regidors, regidores, des de Movem Tortosa hem volgut presentar 
aquesta moció perquè, malauradament, torna a estar d’actualitat el qüestionament del model educatiu 
de Catalunya, i concretament de la immersió lingüística. 
 
En aquest sentit ens agradaria, primer que res, recordar que el desenvolupament d’una educació 
pública, d’una educació inclusiva i de qualitat a Catalunya ha estat un objectiu compartit per la majoria 
de les formacions polítiques a nivell de Catalunya en els darrers 40 anys de democràcia i també pel 
conjunt de la societat. I en aquest sentit, crec que a hores d’ara és evident que s’ha pogut construir 
durant aquests últims 40 anys una xarxa educativa que ha incorporat la diversitat social, cultural, la 
diversitat lingüística que existeix a Catalunya i, per tant, que ha evitat la segregació educativa entre 



                                   

 
 
 

-  Pàg. 53 / 84 -           JACE / sbh 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

xiquets i xiquetes, que es podrien haver educat en un context on es parla majoritàriament el castellà o 
xiquets i xiquetes que majoritàriament s’han educat en llocs on es parla majoritàriament català. 
 
En aquest sentit, crec que també és important recordar que si hem arribat a aquesta situació i a aquest 
prestigi també a nivell internacional del nostre model educatiu català, tot i les retallades que també 
hem sofert, no?, durant aquests últims anys per part dels diferents governs de la Generalitat, és mèrit 
compartit per tota la comunitat educativa i, per tant, també, evidentment, des d’aquí el nostre 
reconeixement i, per tant, aquest reconeixement que el que ha fet ha sigut construir una societat 
catalana cohesionada sense separar-se, com deia abans, per qüestions lingüístiques. 
 
Però el que ha passat durant aquests últims anys o aquests últims mesos, encara de manera més 
contundent, és que hi ha hagut diferents declaracions realitzades per membres del Govern central del 
Partit Popular, també de la formació política de Ciutadans, on s’ha titllat, per exemple, que al sistema 
educatiu de Catalunya s’està adoctrinant a favor, per exemple, de la independència o adoctrinant a 
favor de l’antiespanyolisme, la qual cosa, i després d’haver vist els últims resultats electorals on a 
Catalunya ha guanyat coma primera força política Ciutadans, jo crec que cau pel seu propi pes que és 
absolutament fals. 
 
També s’ha intentat durant aquests últims mesos incloure la famosa casella del castellà per a que els 
xiquets i xiquetes poguessin escollir el castellà com a llengua vehicular del sistema educatiu, cosa que 
finalment no s’ha pogut fer. O també durant aquests últims temps es va intentar, per part del Partit 
Popular, i en concret des del Govern central a través de la LOMCE, que es garantís l’ensenyament 
d’aquelles persones que volguessin només educar-se amb el castellà com a llengua vehicular a través 
de fons públics, la qual cosa en aquesta ocasió el Tribunal Constitucional a nivell de l’Estat ha donat la 
raó a la Generalitat, ha dit que era una competència que depenia del Govern de la Generalitat i, per 
tant, que no podia tirar-se endavant perquè envaïa aquesta competència. 
 
Davant de tots aquests fets jo crec que és important recordar que aquest model lingüístic d’escola 
catalana es va crear, com deia abans, fa 40 anys i, sobretot, a ciutats on majoritàriament es parla 
castellà. Recordem en la moció a Santa Coloma de Gramenet, una ciutat on, precisament a través de 
les associacions de veïns, a través dels ajuntaments d’esquerres, a través dels moviments de renovació 
pedagògica, van arribar a la conclusió que el millor era utilitzar el català com a llengua vehicular per a 
que Catalunya fos un sol poble i que tothom tingués les mateixes oportunitats i que, per tant, el català, 
en aquelles ciutats on majoritàriament es parla castellà, pugui ser la llengua vehicular. 
 
Davant d’aquests model d’èxit, com hem dit, estan havent molts intents de tornar enrera, de retrocedir, 
d’intentar segregar la població catalana en funció de la llengua i des de Movem Tortosa pensem que 
això és un error que no ens porta a cap lloc i, per tant, el que volem és que l’Ajuntament es posicioni a 
favor de l’actual sistema educatiu català precisament per a no fer passes enrera, sinó tot el contrari, 
per continuar en la línia d’èxit que hem tingut durant aquests últims anys. 
 
I hi ha tota una sèrie d’acords on el que demanem és que es defensi aquest model d’immersió i 
d’integració lingüística a l’escola catalana. També exigim al Govern de l’Estat espanyol i també al partit de 
Ciutadans que no intentin crear un conflicte lingüístic quan realment no existeix a nivell de carrer. I també, 
evidentment, defensem que cal recolzar la professionalitat de tots els equips educatius –professors, 
professores i mestres– a nivell del nostre país per continuar treballant amb aquest model. 
 
Per tant, és una moció en la línia de la defensa de la immersió lingüística en un moment, com deia, on 
s’està tornant a posar en dubte aquest model d’èxit. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Dolors Queralt 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora del grup municipal del PDeCAT, senyora Dolors 
Queralt i Moreso: Gràcies. Alcaldessa, companyes i companys regidors, començaré llegint-los els acords 
que exposem a la nostra moció: 
 
Reconèixer la llengua catalana com a llengua vehicular de Catalunya i refermar el compromís amb el 
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model d’èxit d’escola en català. Agrair la tasca dels mestres i manifestar la nostra confiança en la seva 
professionalitat. Rebutjar novament els atacs per part del Govern del Partit Popular cap a la immersió 
lingüística i reclamar la necessitat de no polititzar el model d’escola en català. Instar al Govern de la 
Generalitat a recórrer davant dels tribunals totes les decisions judicials que puguin malmetre aquest 
model. I comunicar-ho als ens, administracions i entitats pertinents. 
 
Però, més enllà d’aquests acords i dels arguments presentats al redactat de les mocions, considerarem 
necessari aplicar un canvi de perspectiva, fer un pas més enllà.  
 
Perquè quan parlem d’aquest tema, del tema de la immersió lingüística, sembla com que el castellà per 
llei i per dret ha d’estar present i que, en canvi, el català cal justificar-lo amb arguments pedagògics,  
apel·lacions a la riquesa cultural o a la diversitat. I no es tracta d’això. Tenim el dret a aprendre i a 
ensenyar en la nostra llengua, i el deure com a país de donar l’oportunitat a totes les persones que 
conviuen amb nosaltres a que el coneguin, l’aprenguin i en siguin parlants amb totes les garanties. 
 
Més encara, la nostra llengua no té ni el suport ni l’omnipresència que té el castellà a la televisió, al 
cinema, a l’empresa, a l’etiquetatge i, per tant, necessita una discriminació en positiu per poder 
continuar essent una llengua viva. Aquest camí passa especialment per ser llengua vehicular a l’escola, 
com a primer punt de socialització dels posteriors ciutadans i ciutadanes del nostre país. Potser d’aquí 
ve l’interès en acabar amb ella. 
 
Molt s’ha explicat dels perquès de tot plegat. És per això que des del nostre partit volem aprofitar 
aquest moment per recordar un detall històric que va lligat amb el tema que estem parlant: 
 
L’any 1968 –fa cinquanta anys– es commemorà el centenari del naixement del filòleg Pompeu Fabra. A 
tota Catalunya es programaren actes culturals que tenien l’objectiu de crear contactes entre les entitats 
i la societat civil per difondre consignes en defensa de la llengua i els valors del catalanisme. Una 
d’aquestes ciutats va ser a Tortosa. Al juny es va crear la Comissió Tortosina, que es reunia al Centre del 
Comerç amb la presència obligatòria d’un policia secreta, fet que obligava a fer les reunions en castellà. 
El canonge Mossèn Manyà n’era el president d’honor, i Manuel Pérez Bonfill, Jesús Massip i Ramon 
Miravall assistien com a vocals. Entre les iniciatives que van sorgir de la comissió van estar les primeres 
classes de català –cap a l’any 1970–, de les quals en van ser impulsors, a més a més del mateix Pérez 
Bonfill, la mestra Neus Gràcia, el mestre Josep Panisello o el lingüista Joan Beltran, els quals no només 
feien les seves classes a Tortosa, sinó que anaven per tota la comarca facilitant l’aproximació i el 
coneixement de la nostra llengua en uns moments on a l’escola s’ensenyava en castellà. 
 
L’ensenyament de la llengua catalana es va recuperar oficialment durant els primers anys de la 
transició. L’escola catalana va incorporar el català com a assignatura l’any 1978, fa ara quaranta anys., 
perquè ensenyar el català i ensenyar en català no era el mateix. Va ser aquest el primer pas cap a la 
normalització lingüística. 
 
Després de l’exposat, de molts anys de polítiques educatives des de les conselleries de la Generalitat de 
Catalunya en defensa del model de la immersió lingüística, en moments com els actuals on el Govern 
del nostre Estat, el Govern del PP s’està plantejant la possibilitat de posar una casella perquè les 
famílies puguin escollir escolaritzar els seus fills en castellà, separant els xiquets i les xiquetes a les 
nostres escoles, creant dos línies educatives, segregant el nostre alumnat i acabant amb la immersió 
lingüística, pel que dic, pells mestres, pels docents que ens han ensenyat a totes i tots, i que ens han 
permès viure en una societat moderna i competitiva, en català, en castellà i en altres llengües, cal 
continuar endavant amb fermesa i sense mena de complexes defensant el model de la immersió 
lingüística. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Alcaldessa, regidores,  regidors, bé, jo en aquest plenari 
sempre he defensat el que vaig a dir ara. Primer he defensat una educació pública, inclusiva i de 
qualitat que incorpori la diversitat social, cultural i lingüística de Catalunya i, en aquest sentit, les 
escoles catalanes són una de les principals vies d’integració de les famílies nouvingudes. 
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He defensat que hi ha –valgui la redundància– que defensar el català per ser una llengua minoritària, 
som 7 milions de persones. I també hi ha que defensar el castellà per ser un bé patrimonial –el 
bilingüisme– d’un valor incomparable i extens –som 500 milions de persones–. I una tercera llengua 
–francès, anglès, el que sigui– per raons d’operativitat externa i de complementarietat i operativitat 
externa. 
 
També al final he defensat en molts de casos la professionalitat total i absoluta, demostrada, 
contrastable dels equips educatius que, malgrat totes les mancances econòmiques, materials i altres, 
són un dels puntals del sistema educatiu de Catalunya. 
 
I a banda d’aquesta defensa triple que sempre he fet aquí, no és la primera vegada, també jo crec que 
hi ha que defensar una pluralitat lingüística per raons legals, ja que tant la Constitució espanyola, com 
l’Estatut d’autonomia, com totes les lleis espanyoles i catalanes així ho estan establint. I diuen, entre 
moltes altres coses, que el castellà ha de ser llengua vehicular en un 25%. I també per raons 
estadístiques. Jo tinc aquí estadístiques en què ens diuen que la meitat dels catalans rebutgen el que 
és una política lingüística sols en una llengua, amb el català per exemple. Volen un sistema educatiu 
decididament plural en termes lingüístics. Inclús dintre del PDeCAT i Esquerra Republicana els seus 
votants ho admeten, en un 25% d’ells admeten aquest posicionament. I com a exemple, a Barcelona i al 
cinturó de Barcelona els resultats a nivell de carrer de la immersió única no són tot el forts que tindrien 
que ser. 
 
Una altra cosa que jo crec que és important en aquest tema és no fer demagògia. En efecte, com 
exemple la moció ens diu que el Tribunal Constitucional, que en altres moments és un dimoni i les seves 
sentències, en altres aspectes que estan en el cap de tots nosaltres, són inacatables, no?, ara en canvi, 
que la sentència juga a favor d’un aspecte de la política lingüística, ara resulta que el Tribunal 
Constitucional és un àngel al que ens referim constantment i l’aplaudim fervorosament i les seves 
sentències s’han de complir sí o sí. 
 
Un altre tema o reflexió és: per què tantes temors si, segons la Generalitat de Catalunya i el Ministeri 
d’Educació, el nivell de català dels nens catalans està dintre de la mitjana espanyola? Per què tant 
aldarull si a les escoles catalanes totes les assignatures es donen en català, menys 2 hores setmanals 
de llengua espanyola i 3 d’un idioma estranger? 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Seguidament pren la paraula la Sra. Alcaldessa:  Senyor Dalmau, se li ha acabat el temps. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Continua el Sr. Dalmau: No vull penalitzar un tema tan important com és la política lingüística i, per tant, 
el meu posicionament serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Per comentar la intervenció que acaba de fer el regidor del 
Partit Popular, dir que les estadístiques de les que parlava s’han fet per La Razón i l’ABC, perquè és 
l’única manera d’entendre que aquestes estadístiques reflecteixin la realitat.  
 
En segon lloc, ha parlat vostè de que el nivell de català és superior en alumnes catalans que els de la 
resta de l’Estat. Evidentment, a la resta de l’Estat a les escoles no es treballa el català. 
 
I recordar-li que no som 7 milions de catalanoparlants, sinó 11 milions perquè el català es parla als 
Països Catalans i no només a Catalunya. 
 
Dit això, dir que subscrivim al 100% els arguments de la moció exposada tant per Movem Tortosa com 
pel PDeCAT. 
 
I volem denunciar el cinisme d’aquells que aquí reclamen el dret de les famílies a triar la seva llengua –en 
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nom del PP o de Ciutadans– i al País Valencià, per exemple al curs 2013/2014, li van negar eixe dret a 
14.000 famílies valencianes que volien que els seus fills i filles de 3 anys començaren a estar 
escolaritzats en valencià. I eixe mateix any, 126.000 xiquets i xiquetes del País Valencià es van quedar 
sense poder anar a classes en valencià perquè no hi havia cap plaça en valencià. Això sí que és cinisme 
i postureig, aquí un discurs i al País Valencià un altre. 
 
A més, les proves que es fan tant a l’ESO com a les PAU demostren que l’alumnat català té una mitjana 
superior a l’estatal en castellà, per tant, és fals el discurs, el mantra aquest que es repeteix de que els 
alumnes catalans no saben el castellà, o no tot el que haurien d’aprendre. Saben més que la mitjana de 
l’alumnat de l’Estat espanyol.  
 
I en canvi –i això és una teoria lingüística confirmada i que, com vostè ha reconegut, les llengües 
minoritàries pateixen això– en canvi, el català no està present, en moltes ciutats catalanes no està 
present a l’oci, no està present al carrer, no està present als mitjans de comunicació que segueixen 
moltes famílies. I si no fos per l’escola tindríem molta gent d’aquest país que no podria parlar, que no 
entendria i no sabria parlar i expressar-se en català. 
 
I tenim l’exemple del País Valencià, on no tenim el model de llengua, d’escola i el model d’immersió 
lingüística que tenim aquí a Catalunya, i el català allí està amenaçat de mort per polítiques com les que 
vostès volen ara introduir al nostre país.  
 
Perquè al final es fa evident una frase del gran Ovidi Montllor que deia que hi ha gent a la que no li 
agrada que es parli, s’escrigui o es pensi en català; és la mateixa gent a la que no li agrada que es parli, 
s’escrigui o es pensi. 
 
I per acabar ja, dir que ens alegra molt que el Partit Socialista estigui a favor de la immersió lingüística, 
però creiem que és incoherent políticament estar a favor de la immersió lingüística i defensar el 155, 
perquè el 155 és un tot, no podem dir ‘em quedo amb això i agafo allò altres i això no m’agrada’. El 155 
està legitimant aquest atac contra el model d’immersió lingüística de l’escola catalana. I el 155 està 
aplicant punt per punt l’estratègia de la FAES d’acabar en tot allò que sigui diferent i homogeneïtzar 
l’Estat espanyol, des dels mitjans de comunicació públics catalans fins a l’escola catalana. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies alcaldessa. Començaré per aquí, ja li he dit ben 
clar, nosaltres no estem a favor del 155, són vostès els culpables de que avui en dia tinguéssim el 155. 
I són vostès, els de la CUP, els culpables de que el 155 continuï a Catalunya, això és així, només fa falta 
veure les darreres notícies –no sé les d’aquesta tarda quines han sigut, si vostès han canviat de 
pensament o no–.  
 
Però vagi per endavant que, evidentment, votarem a favor de la proposta de Movem i el PDeCAT en 
defensa clara del model d’escola inclusiva a Catalunya i que, malauradament, està amenaçada en els 
darrers mesos pel Partit Popular i Ciutadans. I votarem a favor perquè des del PSC manifestem que 
l'escola catalana és l'essència del nostre model educatiu, un model d'excel·lència que ha contribuït a la 
cohesió social de Catalunya i que sempre hem defensat i seguirem defensant. Un model que transforma 
i fa progressar a les persones com a ciutadans i ciutadanes. Un model que ha permès construir una 
societat cohesionada, que no segrega ni divideix per raó de llengua i nosaltres, els i les socialistes 
catalans, hi tenim molt a veure, a dir i a fer. 
 
Per tant, el model d’escola catalana ha estat una de les principals eines de cohesió i promoció social a 
Catalunya i que millor ha garantit la igualtat d’oportunitats.  
 
L’objectiu és evitar la segregació d’alumnes per motius lingüístics. Estem convençuts que aquest model 
és la millor garantia per continuar assegurant el respecte a les dues llengües oficials, així com l’aranès 
a la Val d’Aran, la convivència normal d’aquestes a la societat i als centres educatius, la igualtat 
d’oportunitats, així com les llibertats individuals que defensem, entre elles la llibertat d’elecció de 
centre educatiu. 
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Un model educatiu fonamentat en la LEC que, aprovada el 2009 amb el suport del 90% del Parlament 
de Catalunya, ha ofert i ofereix oportunitats a noves generacions de ciutadanes i ciutadans per 
aconseguir aquests objectius. No es tracta d’un model uniforme pel conjunt de Catalunya. Cada centre 
educatiu elabora el seu projecte lingüístic d’acord amb la composició del seu alumnat i de l’entorn, amb 
l’objectiu de garantir el domini en les dues llengües.  
 
Catalunya va optar pel seu model en el seu moment per no segregar l’alumnat en funció de la llengua i 
aquesta ha estat una de les riqueses del sistema educatiu fins al moment, que no volem abandonar. Un 
model que va prosperar gràcies al treball i l’actitud d’educadors i educadores, pedagogs i pedagogues 
com Rosa Sensat i Marta Mata, i aquesta, especialment, –aquesta última, Marta Mata– per la seva 
lluita per aquest model integrador.  
 
Per tant nosaltres, els socialistes, som els que hem estat part activa d’aquest model educatiu durant 
més de 30 anys i, com a defensors del model d’escola catalana, ens oposem a qualsevol 
instrumentalització de l’escola o llengua amb finalitats electoralistes; ens refermem en la defensa d’un 
model d’escola no segregadora que faci de la igualtat d’oportunitats el seu principal objectiu; 
expressem la nostra plena confiança en la professionalitat dels docents i del cos d’inspecció d’Educació 
de Catalunya; rebutgem qualsevol desviació dels objectius pedagògics que es puguin produir en el marc 
legal que regula el nostre sistema educatiu. 
 
Per tant, com a defensors del model d’escola catalana, rebutgem totalment les actituds i veus que de 
forma hostil, demagògica i falsa, posen en qüestió l’acció educativa i el model d’escola catalana. I 
volem denunciar tota aquesta campanya que no és altra cosa que una lluita electoralista entre el Partit 
Popular i Ciutadans, els partits espanyolistes que ens han portat a aquesta situació. 
 
Per tant, per tot allò exposat votarem favorablement la proposta de PDeCAT i de Movem Tortosa. 
Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Girón 
Seguidament pren la paraula la Sra. Girón: Alcaldessa, regidores, regidors, 139, 127 i 123 no són 
només números i xifres, són dies de presó i d’exili per defensar idees legitimes que no agraden i 
molesten. Llibertat presos polítics. 
 
Pel que fa a la moció, l’escola catalana és un model d’èxit, tal i com ha estat avalat per organitzacions 
internacionals en repetides ocasions. L’escola catalana ha permès cohesionar un poble divers com el 
català i assolir competències imprescindibles per mantenir activat l’ascensor social i garantir la igualtat 
d’oportunitats.  
 
El nostre model d’escola és un model compromès amb la cohesió social, exitós i estimat, que garanteix 
la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües per part dels 
alumnes. 
 
Durant les darreres setmanes s’ha fet evident l’estratègia d’assetjament i difamació del model d’escola 
catalana amb l’objectiu d’imposar un model de segregació als centres catalans per tal d’instrumentalitzar 
la llengua, estratègia que ha trobat en la imposició de l’article 155, una gran finestra d’oportunitat.  
 
Rebutgem tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya. Rebutgem l’intent de 
segregació dels infants per motius lingüístics. 
 
L’escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha fet un gran esforç en les darreres dècades 
per a acollir, des d’una perspectiva inclusiva, infants i joves vinguts de diferents cultures del món. 
 
Podem constatar que la immersió lingüística ha estat un factor important per afavorir la cohesió social 
des d’una perspectiva intercultural i que aquest ha de continuar essent un dels puntals del model 
educatiu català.  
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Denunciem que els plantejaments que propugnen públicament, l’adoctrinament ideològic, la generació 
de sospites i denúncies i la segregació lingüística, volen posar en risc el model educatiu català, 
compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de 
convivència de la nostra societat. 
 
Per tot l’exposat, donarem suport a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, alcaldessa, regidors i regidores, evidentment, en primer lloc 
agrair el vot favorable de tots els grups municipals que han entès quin era l’objectiu de la nostra moció, 
que no era cap altre que tornar a fer que l’Ajuntament de Tortosa es posicionés a favor del model 
educatiu català i, per tant, en la defensa de la immersió lingüística. 
 
En aquest sentit, crec que és evident que des de Tortosa hem de continuar amb aquesta defensa per 
evitar que algun dia a Catalunya pugui passar el que passa en altres llocs com, per exemple, al País 
Valencià, on se segrega els alumnes amb motiu de la seva llengua i, per tant, hem de continuar 
caminant en aquest model d’immersió lingüística per garantir una cohesió social en la nostra societat i 
en la nostra educació. 
 
M’agradaria recordar i refermar la idea de que el català és, malauradament, una llengua minoritària en 
un context on el castellà, evidentment, és molt important, sobretot en algunes zones del país com, per 
exemple, la zona de Barcelona o el Camp de Tarragona. I, en aquest sentit, crec que és important la 
defensa d’aquest model per a que el català continuï essent una llengua viva, una llengua d’ús, una 
llengua de prestigi. 
 
I a mi sí que m’agradaria, especialment, agrair el vot favorable del Partit Socialista, tenint en compte 
que precisament en aquestes grans ciutats o en algunes d’aquestes grans ciutats s’està governant per 
part del Partit Socialista, i el fet de que es posicioni a favor de la immersió lingüística crec que també 
ajuda a que no féssim passos enrera en l’àmbit lingüístic, com sí que estaríem fent si estigués 
governant el Partit Popular o Ciutadans i, per tant, crec que també és important aquest reconeixement, 
més enllà de les discrepàncies que tots sabem que tenim per les altres qüestions. 
 
També m’agradaria comentar-li al senyor representant del Partit Popular, al senyor Dalmau, el fet de 
que per què hem presentat això, no? Una mica s’ho qüestionava i crec que ja li hem dit a l’inici de la 
presentació de la moció. És que són els seus representants, el seu Govern a nivell central els qui estan 
intentant canviar aquest model lingüístic i, per tant, és un model majoritari defensat a nivell de 
Catalunya, i si vostès no estiguessin intentant canviar-lo amb la casella del castellà, etc., etc., etc., no 
estaríem aquí, segurament, debatent el que ens toca, malauradament, debatre. 
 
I acabar, això sí, recordant l’esperit de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, una ciutat, una de les 
grans ciutats de Catalunya des del punt de vista demogràfic de la zona de Barcelona, on precisament 
allà va nàixer aquesta idea d’immersió lingüística per treballar en la cohesió social per a que, a una 
ciutat on majoritàriament la gent parla castellà, es pogués educar en català per a que poguéssim crear 
només una Catalunya no dividida per qüestions de llengua i una defensa que va sorgir, sobretot, des de 
les associacions de veïns, des dels moviments de renovació pedagògica i dels diferents ajuntaments 
d’esquerres en aquella ciutat i, per tant, crec que és important recordar aquest esperit que durant 
aquests 40 anys ens ha portat a l’èxit, i no a fer passes enrera com el Partit Popular i Ciudadanos estan 
intentant que féssim. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Dolors Queralt 
A continuació pren la paraula la Sra. Dolors Queralt: Bé, en primer lloc agrair els vots en positiu i, tal i 
com comentava ara el senyor Jordan, lamentar que no haguem pogut aconseguir la unanimitat en un 
tema tan important, un posicionament que no es pot entendre si no és amb una lectura d’interès o 
d’oportunisme polític. Vostè moltes vegades diu ‘parlo com a regidor independent’. Jo crec que avui més 
que mai ha estat la veu del Partit Popular. 
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Reconèixer la feina que des de Som Escola, des de les federacions d’associacions de mares i pares o 
des d’Òmnium Cultural s’està fent des de fa molts anys i donar-los, des de l’Ajuntament, tot el nostre 
suport i acompanyament. 
 
I acabaria amb un apunt d’Antoni Bassas, una frase que penso que està bé per cloure el debat –si no hi 
ha cap més rèplica–, que diu: “Cada dia, els professors i les professores, els mestres i les mestres 
aconsegueixen un petit miracle: apropar el català a milers d’infants i adolescents que hi estarien 
apartats de per vida. El català ha cohesionat l’escola i ha cohesionat la nostra societat, i ho repetirem 
tants cops com faci falta”. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Jo, alcaldessa, regidors, regidores, jo simplement vull dir 
que des del el respecte i l’apreci total, com he dit, al concepte de política lingüística i al concepte de 
l’escola nostra, l’escola catalana, jo sols diré unes estadístiques, que s’han de llegir també les 
estadístiques, no sols es poden traure quatre cites erudites, un poquet de postureig de demagògia, 
senyor Rodríguez, i au.  
 
Miri, el CIS i el GAP 3 van traure una enquesta el 20 de febrer d’aquest mateix any en què deien: 
Preferència dels catalans sobre el règim lingüístic a l’escola: en desacord un 47,4% i en acord un 
50,8%. Preferències dels catalans sobre el règim lingüístic de les escoles que els pares puguin escollir 
la llengua: un 48,1% en desacord i un 49,5% d’acord. I, per últim, preferències dels catalans sobre el 
règim lingüístic a l’escola que sigui la llengua materna: un 48,1% i un 49,4%. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Volia rectificar perquè la notícia no és de l’ABC o de La Razón 
sinó de El Mundo. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Home, el que no pot ser és que vostè miri els meus papers. 
Per educació no ho miri. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Seguidament pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Senyor Dalmau, no té la paraula. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, alcaldessa, regidors i regidores, jo crec, sincerament, que no 
és una qüestió de dades i no sé exactament si venen de El Mundo, de l’ABC, de La Razón o no sé 
exactament d’on venen, però el que realment sí que sé és que les dades oficials el que diuen és que la 
majoria de xiquets i xiquetes a nivell de Catalunya coneixen el castellà i gual o millor que la resta de la 
població a nivell de l’Estat. 
 
I també a nivell internacional hi ha un reconeixement a que aquest model d’immersió lingüística ha 
facilitar, precisament, que Catalunya estigui cohesionada des d’un punt de vista lingüístic, cosa que jo 
ja he dit i he explicat abans que es va iniciar, precisament, en la transició democràtica. Per tant, jo crec 
que seria un greu error trencar aquesta cohesió des d’un punt de vista social també en l’àmbit lingüístic 
i començar a segregar els xiquets i xiquetes en funció de la llengua que parlen. I tenint en compte que el 
català és una llengua malauradament minoritària, necessita protecció i, des d’aquest punt de vista, 
evidentment, Movem Tortosa presenta la moció. 
 
Intervenció de la Sra. Dolors Queralt 
A continuació pren la paraula la Sra. Dolors Queralt: Sí, jo penso que ha quedat més que palesa la 
idoneïtat i la necessitat de dur i d’aprovar aquesta moció al Ple.  
 
Hem parlat de dades. Les dades tenen mil lectures però penso que aquesta dada que ara apuntava el 
senyor Jordan és la més objectiva. El coneixement dels xiquets i les xiquetes del nostre país està per 
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damunt –i del castellà– està per damunt de la resta de l’Estat, i més encara, parlen català i parlen 
anglès. Potser que com el president del nostre Estat només coneix una llengua, l’incomoda que els 
xiquets i xiquetes de Catalunya en coneguin més que ell. Això és un problema que, en aquest cas, a 
nosaltres no ens incumbeix. 
 
Deia Martí i Pol: “Tot està per fer i tot és possible”. I amb aquesta il·lusió i amb aquesta esperança 
continuem defensant la llengua, la nostra llengua materna, la llengua del nostre país. 
 
 

*-*-* 
 
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), CUP-AE-PA (1); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup 
municipal del PP. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmesa la moció corresponent al punt 20è de l’Ordre del dia 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 del PSC-CP (3), PDeCAT (8), ERC-AM (4), MT-E (4) i CUP-AE-PA (1); i una abstenció 
corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP. 
 
 
 
 
18 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA PER A LA CREACIÓ DE COMITÈS 
D’ORGANITZACIÓ TRANSPARENTS I DEMOCRÀTICS DE LES CANDIDATURES DE PATRIMONI DE LA 
HUMANITAT I DELS WORLD SPORTS GAMES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal de Movem Tortosa – Entesa. 
 
“ En els darrers anys l’Ajuntament de Tortosa ha iniciat diversos processos per presentar candidatures 
en diferents àmbits amb la finalitat d'aconseguir una major dinamització i projecció de la nostra ciutat. 
 
Es el cas, per exemple, de la candidatura dels World Sports Games, en l’àmbit esportiu, que 
s'organitzaran el juny del 2019; mentre que en l’àmbit cultural s’està treballant per la candidatura de 
Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO, de qui s'ha carregat un expedient; i per la 
candidatura de Capitalitat Cultural de Catalunya, de cara el 2020. 
 
Aquestes iniciatives, però, han de tenir un reconeixement i suport ampli de tots els agents econòmics, 
socials i institucionals de la ciutat perquè siguin realment transversals i esdevinguin candidatures 
vertaderament de tota la ciutat atès que els beneficis han de ser globals i transcendir en el temps, 
deixant un llegat i bé comú per a tota la ciutat i el territori. 
 
Així doncs, la governança i la manera de gestionar aquests esdeveniments ha de ser totalment inclusiva, 
transparent, democràtica i transversal amb la creació de comitès organitzadors on estiguin, entre d'altres, 
representats tots els grups municipals del consistori tenint en compte la importància del consens, la suma 
i la unanimitat a l’hora de defensar unes candidatures que han de transcendir l’actual mandat. 
 
En aquest cas, en la candidatura de Tortosa com a Capital Cultural de Catalunya per al 2020, s'ha 
formalitzat amb la creació d’un comitè organitzador amb presència de tots els grups municipals i 
entitats afectades amb aquest efecte perquè aquesta esdevingui transversal, democràtica i sigui 
realment un projecte de ciutat. 
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Atès que en aquests moments s’està treballant per organitzar les candidatures de Patrimoni Mundial i 
dels Words Sports Games i que en cap d'aquestes hi ha un comitè organitzador específic que aglutini 
els grups municipals del consistori i les associacions i entitats que estiguin interessades en el 
desenvolupament de les mateixes. 
 
Atès que en ple segle XXI cal impulsar una política transparent i plenament democràtica basada en la 
participació i la recerca de consens, com a mínim, en aquells temes considerats importants per a tota la 
ciutat de Tortosa. 
 
El Grup Municipal de Movem Tortosa proposa a l’Ajuntament de Tortosa els següents acords: 
 
1 - La creació de comitès organitzadors i/o la modificació dels existents amb la inclusió de tots els grups 
municipals amb representació en aquest consistori així com entitats i associacions dels àmbits 
específics que afecten aquestes candidatures. “ 
 
 

*-*-* 
 
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, alcaldessa, regidors i regidores, en els darrers anys l’Ajuntament de Tortosa ha 
iniciat diversos processos per presentar candidatures en diferents àmbits, amb la finalitat d’aconseguir 
una major dinamització i projecció de la nostra ciutat. Tots sabem que és, per exemple, el cas de la 
candidatura dels World Sports Games, en l’àmbit esportiu, que són uns jocs que s’organitzaran al juny 
del 2019. 
 
També, per altra banda, sabem que en l’àmbit cultural s’ha treballat o s’està treballant per la 
candidatura de Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO, de qui s’ha encarregat un expedient, 
una candidatura que hem defensat des de Movem Tortosa. O també avui hem aprovat, precisament, 
per unanimitat la candidatura de capitalitat cultural de Catalunya de cara al 2020 o 2021. 
 
Aquestes iniciatives, però, pensem des de Movem Tortosa que han de tenir un reconeixement i un 
suport ampli de tots els agents econòmics, socials i institucionals, de tota la ciutat per a que realment 
siguin unes candidatures de ciutat, siguin projectes de ciutat, siguin transversals i siguin realment unes 
candidatures que se sentin de tots i totes. A més a més, pensem que poden aportar beneficis per a la 
ciutat, de forma global, i transcendir en el temps i, per tant, no només en el moment en què s’acaben 
presentant o executant. 
 
Des d’aquest punt de vista, Movem Tortosa també, evidentment, considerem que la gestió d’aquestes 
candidatures hauria de ser totalment inclusiva, totalment transparent, totalment democràtica i 
totalment transversal i, a més a més, tenint en compte que moltes d’elles acabaran transcendint 
diferents mandats i, per tant, no només aquest mandat que estem. 
 
Avui, com deia, hem aprovat per part de tots els grups municipals la candidatura de Tortosa com a 
capital cultural de Catalunya, i en aquesta aprovació, en aquesta sol·licitud s’ha enviat una proposta en 
què hi hagués un comitè organitzador on estiguéssim representats tots els grups municipals i que, per 
tant, tots fóssim copartícips i no només el Govern municipal, sinó tots, tenint en compte que aquesta ha 
sigut una petició que va fer Movem Tortosa en el seu dia, que l’han secundat tots els grups de 
l’oposició, precisament perquè pensem que és una bona oportunitat per a Tortosa. A més a més, en 
aquesta ocasió, per normativa, es necessita el vot favorable de tots els grups en representació a 
l’Ajuntament i, per tant, el Govern ha reconegut i ha acceptat que aquesta proposta de tenir un comitè 
organitzatiu, on poguéssim estar representats tots, era positiva, entre altres coses, perquè sinó no 
s’hagués pogut reclamar i demanar aquesta candidatura. 
 
Per tant, davant del que avui hem aprovat i davant del fet de que tenim dos altres candidatures, una 
proposada pel seu Govern, una altra proposada per Movem Tortosa, com són el jocs esportius o com és 
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la candidatura de Patrimoni de la Humanitat, el que volem i demanem ara és que es creïn també 
comitès organitzadors o es modifiquin els que existeixin perquè es puguin incloure en aquestes altres 
dos candidatures a tots els grups municipals, a tots els grups, no?, que estem representats aquí a 
Tortosa, tenint en compte que representem també a milers de ciutadans i ciutadanes. Pensem que si 
això es fa així es farà un pas en positiu per a una governança millor per a la nostra ciutat, una 
governança des de la cooperació, no des de la imposició i, a més a més, es tindrà en compte les 
aportacions de tots i, per tant, la gent, la ciutadania podrà sentir com a seves totes aquestes 
candidatures. 
 
Per tant, és una moció molt senzilla que va en aquesta línia, insisteixo, tenint en compte que avui hem 
aprovat una candidatura per unanimitat, on sí que, a petició del nostre grup, s’ha acceptat que el 
comitè organitzador estiguéssim representats tots els grups de l’oposició i, per tant, no entendríem que 
això no pogués passar amb les altres dos candidatures que en aquests moments tenim en marxa a la 
nostra ciutat, una presentada pel Govern i una altra presentada pel nostre grup. 
 
Per tant, insisteixo, que és una moció que va en aquesta línia i esperem que hi hagi una rectificació i 
que, per tant, hi hagi una votació favorable per a que es pugui modificar o crear aquests comitès 
organitzadors, en la línia del que acabo d’expressar. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyora alcaldessa, regidores, regidors, bé, en efecte, 
Tortosa es troba davant de tres fites importants, no?, ja les ha dit vostè: en principi els World Sports 
Games, en segon lloc la proposta a la candidatura a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO i, en 
tercer lloc, la proposta a la candidatura com a Capital Cultural de Catalunya. 
 
Tres esdeveniments que demanen, des del sentit comú, el suport de tothom i demanen, a més, una 
gestió inclusiva i democràcia amb la creació d’organismes organitzadors que incloguin a tothom i, entre 
aquests, com és evident i de sentit comú, als grups municipals del consistori, sempre i quan això sigui 
factible per les normes internes de cadascuna d’aquestes propostes de candidatures. 
 
Després de diverses negociacions, com ha dit el proposant, els grups municipals a l’oposició vam poder 
participar en el comitè organitzador del projecte ‘Tortosa, capital cultural de Catalunya’, però no hem 
aconseguit, de moment, entrar en l’organització dels altres dos esdeveniments, que ho són amb el 
qualificatiu de projectes de ciutat i, per tant, projectes en els quals totes les forces polítiques tenen que 
estar presents en la seva organització, insisteixo, sempre i quan això depengui de l’Ajuntament de 
Tortosa i es pugui fer i tirar endavant. 
 
Nosaltres no estem dins, tampoc ho estan altres associacions i institucions de la ciutat, i esperem 
sempre amb el condicional de que l’Ajuntament pugui obrir una via d’entrada d’aquestes institucions i 
grups municipals en l’organització d’aquestes dos propostes de Tortosa com a ciutat cultural i Tortosa a 
la UNESCO, doncs, que ho facin, no? 
 
Per tant, ens abstenim a la moció, demanant a aquest plenari i a l’equip de Govern la creació d’aquests 
comitès organitzadors i/o la modificació dels existents, amb la inclusió de tots els grups municipals en 
representació al consistori, així com entitats i associacions de la ciutat d’àmbits específics que afecten 
a aquestes candidatures, sempre i quan, dins de que això ho pugi fer l’Ajuntament, si és possible i és 
factible. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Gràcies. Bé, en primer lloc felicitar per la iniciativa dels World 
Sports Games al regidor d’Esports. És una iniciativa que, a més, com a CUP ens agrada molt més que 
altres esdeveniments com, per exemple, els Jocs del Mediterrani, que necessiten grans infraestructures 
i grans inversions, perquè realment això sí que apropa l’esport a la ciutadania i està més prop dels 
interessos de la ciutadania. 
 
Dit això, també direm que estem a favor de la moció que es presenta i dels arguments que es donen a 
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la moció. Han de ser un jocs de ciutat i, per tant, estaria bé que es contempli la participació en el seu 
disseny i desenvolupament no només dels grups municipals, sinó també de les entitats esportives de la 
ciutat. 
 
Constatem que ara s’ha creat una espècie de comissió en la que se’ns ha convocat per al proper 
dimarts. I amb el que sí coincidim en la moció i, per tant, demanem als regidors que es converteixi no 
en un espai informatiu sinó que sigui un espai de treball i coordinació perquè creiem que les propostes 
que puguem aportar poden enriquir el projecte i això anirà en el bé dels Jocs i de la ciutat. 
 
I, per acabar ja, reiterem el nostre suport a l’organització d’aquests Jocs i, especialment, al regidor 
d’Esports. 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
Seguidament pren la paraula el Sr. de la Vega: Gràcies alcaldessa. Regidors, regidores, és una proposta 
que considerem molt positiva perquè entenem que forma part de les bones pràctiques municipals i per 
això ja li podem avançar que la votarem a favor. 
 
I creiem que és positiva perquè, a més a més, el que fa és ficar en pràctica més el que és la 
transparència i també la participació dins de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Mirant de vegades les propostes de bones pràctiques municipals, jo ara, per exemple, avui he estat 
mirant i he vist una que estan fent a Mollet del Vallès, que és la creació de tres consells de síntesis de 
diferents línies que tenen –cívic social, econòmic ocupacional i territorial urbà i rural– que formen part 
del Pla estratègic de la ciutat del Vallès en aquest cas. Evidentment, això no es podria aplicar aquí, no?, 
perquè estem parlant de tres esdeveniments molt diferenciats en el temps, a més, molt específics, i jo 
crec, en canvi, que aquesta sí que seria la fórmula més idònia.  
 
Però sí que això m’ha fet recordar, aquesta proposta, quan me la mirava, de dir ‘ostres, ja que aquesta 
moció parla de la ciutat de Tortosa, parlem una mica de la ciutat de Tortosa’. Fa més de 10 anys que no 
tenim Pla estratègic, que ens el va prometre l’anterior alcalde. El Pla estratègic de Tortosa no està en 
marxa. S’està redactant, però ja des de fa més de 10 anys.  
 
I ja que parlem del Pla estratègic de Tortosa podríem parlar també del Pla estratègic de les Terres de 
l’Ebre. Què ha fet aquest últim Govern que la CUP li ha donat tant de suport? Ha ficat el Pla estratègic 
de les Terres de l’Ebre i l’ha ficat al calaix i allí està. Perquè aquestes són les coses vertaderament 
importen als ciutadans de les Terres de l’Ebre, l’ocupació, les infraestructures, la sanitat, l’educació, tot 
el que tindria que estar recollit en aquest Pla estratègic.  
 
I què passa? Doncs, que ens passem els plens municipals parlant del sexe dels àngels però no parlem 
de la ciutat. I aquesta moció parla de la ciutat i això em va molt bé per dir aquestes coses que crec que 
la ciutadania també comparteix. 
 
I quan parlem també, i parlem d’aquests esdeveniments, no?, jo crec que podem rellançar dos idees, 
no?, que és el que ens importa més. Per això pensem que és positiu que estiguéssim als comitès 
organitzadors, que és la projecció que podem donar de la ciutat de Tortosa i, per una altra part, 
l’impacte econòmic que tenen aquests esdeveniments per a la ciutat. 
 
Ara, jo també recordo, per exemple, aquest any passat Reus ha sigut capital cultural i, evidentment, ha 
tingut la projecció que ha tingut, perquè jo estic segur que molts ciutadans que ens estan veien ara a lo 
millor per uns altres mitjans de comunicació no sabien que Reus era capital cultural. Jo crec que hem 
d’aprendre d’aquests errors, entre cometes, que hem pogut tenir unes altres ciutats i aplicar-los 
justament aquí a la ciutat de Tortosa per intentar oferir, en aquest sentit, una millor projecció de la 
ciutat i que això, a la llarga, es pugui beneficiar millor econòmicament. Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
A continuació pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Abans de passar la paraula, senyor de la Vega, només 
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com ara ha mencionat una altra ciutat que no pot contestar, només dir-li que el que ha succeït enguany 
a Reus com a capital de la cultura catalana ha sigut un èxit, dit per tots els grups municipals, dit pel 
també a nivell d’associació que organitza la capital de la cultura catalana i, per tant, jo crec que també 
mereix una mica de respecte el fet de l’èxit que ha tingut i el reconeixement que li hem de fer aquest 
Ajuntament, que crec que ens hem d’emmirallar en com ha funcionat Reus, Capital de la cultura catalana. 
 
Intervenció del Sr. Martínez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Martínez: Alcaldessa, regidores, regidors, des d’Esquerra Republicana 
denunciem la repressió antidemocràtica vers Catalunya, els polítics catalans i la població catalana. Tot i 
que aquestes denúncies molestin als partits que donen suport a les citades repressions 
antidemocràtiques, aquestes es tindran que aguantar, ja que no ens cansarem mai de denunciar-ho i 
demanar la llibertat dels injustament empresonats per les seves idees polítiques. 
 
Envers la moció, actualment, respecte a les candidatures de Tortosa com a patrimoni mundial i de la ja 
aconseguida dels World Sports Games dels 2019, s’han creat comissions tècniques per organitzar en 
tots els àmbits que es compleixin els objectius establerts, es treballa colze a colze amb la Generalitat i 
s’estan establint contactes amb tot tipus d’empreses: allotjament, de transport, etc., etc.  
 
A més a més, s’informarà de tot en les respectives comissions informatives, on tots els grups polítics 
estan al dia del que s’està fent i podran donar les seves idees i opinions, que seran traslladades a les 
comissions tècniques esmentades. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. del Pino 
Seguidament pren la paraula el Sr. del Pino: Alcaldessa, regidores, regidors, en relació a la moció que 
avui ens presenten, volem fer unes quantes matisacions per també diferenciar-la una mica respecte a la 
candidatura de capitalitat cultural de Catalunya. 
 
Concretament, quan fan referència a defensar la candidatura als Worlds Sport Games, cosa que ja no 
es possible ja que Tortosa ha deixat de ser candidata per convertir-se, en aquest cas, en la futura seu 
on es realitzaran els Jocs del proper 2019. 
 
Però han de entendre –i així ja se’ls hi va explicar en una comissió informativa, concretament– que 
aquests  s’organitzen cada 2 anys i els organitza una confederació esportiva internacional, en aquest 
cas el CSIT, que aglutina a diferents federacions que són de nivell mundial i a nivell també europeu, 
americanes, de tots els llocs. Són precisament aquestes federacions, i més concretament els seus 
associats, els qui poden organitzar aquests esdeveniments. 
 
En aquest cas va ser la UCEC –que és la Unió de Consells Esportius de Catalunya– qui va presentar la 
seva candidatura. I des d’aquest Ajuntament es van fer una sèrie de gestions per convèncer 
precisament a la UCEC i poder oferir la nostra ciutat com a seu i també poder-la escampar, a la vegada,  
per tot el territori. 
 
Afortunadament i davant d’altres seus com Jerusalem i Hèlsinki –candidates també presentades per 
altres federacions i associacions– es va aconseguir que fóssim la seu elegida per a aquests World Sport 
Games de l’any 2019. 
 
A partir de aquell moment UCEC, com a entitat guanyadora de la organització dels Jocs, crea els 
diferents comitès on estan representats els diferents àmbits. Lògicament, la creació d’aquests comitès, 
dels quals ja se’ls hi va passar un còpia de com estan compostos els mateixos, correspon a UCEC com a 
entitat, en aquest cas, organitzadora. 
 
Per un altra banda, i com ja saben, s’ha creat una comissió informativa extraordinària on s’informa i 
s’informarà com es va desenvolupant l’activitat dintre dels diferents comitès –que la majoria són 
tècnics– i, si es dona el cas, per transmetre les possibles aportacions que es puguin fer al comitè 
organitzador, que les aportarem per a que puguin ser o no aprovades. 
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També vull fer un esment i recordar-los que, un cop confirmada la seu, ens vam posar en contacte –a la 
vegada que vam convocar– a totes les entitats esportives de la ciutat per demanar-los els seu suport i 
col·laboració en el desenvolupament de les diferents disciplines a disputar dintre dels Jocs, ja que és del 
tot necessari perquè gràcies a això podrem aconseguir que estos Jocs tinguin l’èxit que tots esperem. 
 
Respecte a la presentació de la candidatura de Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO, dir 
que encara està en fase embrionària i encara no s’ha creat cap comissió ni cap comitè, però que en 
breu es començarà a desenvolupar-se. 
 
Per tant, no li podem donar suport a la seva moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, alcaldessa, regidors i regidores, en primer lloc, 
evidentment, agrair a tots els grups municipals de l’oposició que han entès perfectament la nostra 
moció perquè, com acabem de veure amb les aportacions que han fet Esquerra Republicana i el 
PDeCAT, sembla ser que continuem en el dia de la marmota, com quan estava aquí el senyor Ferran 
Bel, que es governava com es governava i es continua governant com es governava en aquell moment. 
 
En primer lloc m’agradaria, ja que no hi ha hagut cap tipus d’autocrítica, no?, per part de l’actual Govern 
municipal, que recordessin o que els tortosins sabessin que tots els grups de l’oposició ens vam 
assabentar de que Tortosa tindria aquests jocs esportius al 2019 per la premsa, perquè mai se’ns va 
informar. O que a hores d’ara encara no se’ns ha donat resposta de amb quin criteri s’estan donant 
determinades subvencions, quin és el pressupost global dels Jocs o quina és la publicitat que s’ha 
encarregat o també amb quina finalitat. Qüestions que fa mesos que reclamem i que no s’està donant 
ni la informació, ja no parlem de poder organitzar. 
 
Sobre la candidatura de Patrimoni de la Humanitat –que vull recordar que la vam portar a votació aquí i 
que es va votar en contra pel grup del PDeCAT– el tortosins i tortosines han de saber que els regidors 
de Movem Tortosa ens en vam assabentar de que s’estava fent d’amagades perquè vam trobar dos 
factures de 3.000€ que s’havia encarregat a una empresa privada i, a partir d’allí, vam haver de 
demanar informació que, a hores d’ara, tampoc s’ha donat. Perquè se’ns va dir que se’ns donaria 
l’expedient i a hores d’ara encara no s’ha donat, i estic parlant de fa més d’un any, tot i que era una 
proposta nostra i que s’havia votat en contra. 
 
Crec que és evident que tenim un Govern que no entén el que és la governança del futur. Un Govern 
que intenta apropiar-se candidatures que haurien de ser de tots –algunes proposades per nosaltres, 
altres proposades pel propi Govern– i això penso que seria molt millor per a la ciutat, com s’ha dit aquí. 
 
I també avui crec que és important, i per això hem volgut portar a terme aquesta moció, perquè avui 
hem aprovat l’altra candidatura, la de capitalitat cultural. I en aquesta, com sí que es necessitava del 
vot dels grups de l’oposició perquè sinó no s’aconseguia, en aquesta el Govern sí que ha actuat  i ha 
acceptat aquest comitè organitzador on tots poguéssim estar. 
 
Per tant, lamento que la senyora Roigé com alcaldessa, tot i que no s’hagi pronunciat, tot i que com 
alcaldessa va dir que donava la mà estesa a l’oposició, ara que podria rectificar i donar mostres de que 
realment pensa en el conjunt de la ciutat i en candidatures que, s’hagin aconseguit o no, seran 
importants per a la nostra ciutat, s’hagués pogut fer d’una altra manera. Però la realitat ja l’hem vist: 
autocrítica zero de com s’ha fet fins al moment, excuses en tots els sentits perquè no se’ns està donant 
la informació, ni tan sols la informació que ens mereixem com a càrrecs electes que som i que 
representem a milers de tortosins i tortosines i, una vegada més, la seva actitud crec que evidencia que 
confonen els interessos dels seus partits amb els interessos globals de la ciutat, perquè insisteixo que 
haurien de ser candidatures de tot l’Ajuntament i no només d’un govern municipal. 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
Tot seguit pren la paraula el Sr. de la Vega: Moltes gràcies, alcaldessa. Jo no sé si se m’ha entès bé, 
però vull matisar perquè vull que quedi clar. Jo el que vull o el que pretén el nostre grup municipal és 
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que Tortosa pugui fer un bon paper quan tingui la capitalitat de la cultura catalana.  
 
Jo aquest matí m’he estat mirant l’informe que ha fet l’Ajuntament de Reus sobre l’impacte econòmic 
que ha tingut sobre la ciutat, me l’he estat mirant i he vist, hi ha algunes dades que les trobo 
preocupants, i m’explico. Per exemple, la dada de participació de gent de fora de Reus en les activitats 
de la Capital de la Cultura Catalana, per exemple, en l’últim semestre: solament un 18%, en aquest cas 
a Reus, han sigut gent forana de Reus. I jo, clar, això dius ‘home, si fas tot aquest esforç econòmic, fas 
tot aquest esforç organitzatiu, el que vols és que a la teva ciutat vingui molta gent de fora perquè, clar, 
per a que li puguis donar projecció també ha de venir gent de fora, no? I, evidentment, és una dada 
molt pobra al meu parer –és una opinió personal, evidentment– que solament el 18% de la gent que ha 
anat a Reus aquest últim semestre a participar de les activitats de la Capital de la Cultura Catalana 
siguin gent de fora de Reus, perquè la resta, l’altre 82% era gent de Reus. 
 
Llavors, evidentment, a mi m’agradaria que quan ens toqui a nosaltres –i nosaltres ens oferim al 
Govern municipal a treballar en aquest sentit i per això valorem participar molt bé en aquests tipus de 
comitès– és per poder aportar idees, per poder donar més projecció i que es pugui organitzar millor i 
que ens pugui sortir millor que en altres ciutats.  
 
Evidentment que la valoració que fa l’Ajuntament de Reus ha de ser positiu, no?, perquè ha participat 
molta gent de Reus, però a mi m’agradaria que quan ens toqui a nosaltres vingui molta gent de fora a 
conèixer Tortosa i a conèixer totes les potencialitats que té la nostra ciutat, i l’impacte econòmic encara 
serà més gran. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. del Pino 
Seguidament pren la paraula el Sr. del Pino: Sí, únicament per fer una matisació respecte el tema 
d’informació, i ho saps de sobres, no?, amb tots els respectes, que se’ls va convocar que faríem una 
reunió precisament aquesta setmana –estava al costat meu–, el divendres, vull dir, que s’hagués 
informat i tot això que m’estan dient vostès se’ls hagués informat perquè ja sabien que vam convocar 
una reunió per al dia 10 o 12 de febrer, perquè veníem d’una reunió prèvia per organitzar el tema de 
transport, es va aplaçar perquè hi havia una altra reunió precisament que vam tenir que anar a Roma 
respecte als directius del CSIT i, posteriorment, aquesta setmana en l’última sessió informativa se’ls va 
convocar per fer una reunió extraordinària –com demanaven– per informar-los de tot el que havia dit, 
de qui se li atorga, com se li atorga i tot el que hi ha. I vostès la van anular dient que els hi anava millor 
fer-la dimarts, passat el Ple. Potser l’interessava venir a dir que no sap res. Però si vostès haguessin 
vingut a la reunió que tenien convocada per al divendres, estic més que segur que això no ho haguessin 
dit perquè estarien informats de tot el que ha passat fins ara. 
 
I respecte, també, jo crec que no entenen el concepte de quan s’organitzen les coses, aquest tipus 
d’esdeveniments. I li diré un exemple: aquest cap de setmana, sense anar més lluny, aquest cap de 
setmana s’ha organitzat un open del Campionat d’Espanya de BTT a Bítem. Qui ho organitza això? Això 
ho organitza la Federació Espanyola de Ciclisme, però hi ha una entitat en aquest cas, que és el Club 
Esportiu Montaspre, que és l’únic que pot organitzar això. Què passa?, què fa l’Ajuntament? 
L’Ajuntament col·labora i aporta tot, l’EMD de Bítem, l’Ajuntament de Tortosa hi col·labora aportant tot el 
que és necessari. I això és una cosa semblant, nosaltres no podem organitzar-ho, nosaltres formem part 
d’aquest comitè, que són els guanyadors –en aquest cas la UCEC, qui organitza i munta els comitès. I 
farem arribar el que vostès ens diguin a aquests comitès, però nosaltres no podem fer i muntar aquests 
comitès. Vull dir, són conceptes totalment diferents. L’altra candidatura la demana Tortosa i organitza 
Tortosa, que és diferent. Nosaltres som seu d’uns que organitzen. I gràcies, perquè gràcies a aquesta 
organització podrem que la nostra ciutat tingui un impacte econòmic aquí a Tortosa i a les Terres de 
l’Ebre, i hem d’estar agraïts. 
 
Intervenció de la Sra. Jordan 
A continuació pren la paraula la Sra. Jordan: Sí, senyora alcaldessa, regidors, regidores, no es posi 
nerviós, que jo estic essent exclòs de candidatures que ha proposat aquest grup i estic molt tranquil, tot 
i la seva actitud. 
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Sap perfectament que la reunió que vostès han convocat la van convocar una vegada la nostra moció ja 
estava registrada. I sap perfectament que els grups de ‘oposició ens vam assabentar de que Tortosa 
seria seu d’aquests Jocs per la premsa i jo crec que això és indignant. I vostè hauria d’haver fet 
autocrítica, que veig que no en fa, perquè s’hagués hagut de fer d’una altra manera, com sí, per 
exemple, avui hem fet amb el tema de la capitalitat de la cultura catalana. 
 
Jo crec també que vostè només parla d’una candidatura i no diu res de la de Patrimoni de la Humanitat, 
que li torno a recordar –o els hi torno a recordar– que van votar en contra aquí, que és on s’ha de 
presentar, i que després d’amagades l’han fet –o l’estan intentant fer–, i gràcies a factures que ens 
vam trobar aquests regidors que ho hem pogut saber, perquè a hores d’ara sinó segurament que no ho 
sabríem. 
 
De totes formes, des de Movem Tortosa, evidentment, lamentem, no?, que tot continuï igual i que no 
sàpiguen entendre que la suma de tots és millor, que això fa més ciutat i que això faria que ara no 
haguéssim d’estar aquí debatent d’aquests temes si es fessin les coses com s’haurien de fer, de 
manera correcta. I jo crec que tots els tortosins i tortosines perfectament han entès el sentit de la 
nostra moció, els nostres arguments. 
 
I, independentment d’això, senyor alcaldessa, independentment d’això, nosaltres continuarem, en la 
mesura del que se’ns deixi, fent aportacions per a que aquestes candidatures puguin anar a bé en el 
present i en el futur. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4), PSC-CP (3) i 
CUP-AE-PA (1); dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals 
de PDeCAT (8) i ERC-AM (4); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup 
municipal del PP. 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
A continuació pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Moltes gràcies. Els hi proposo ara fer una aturada del 
Ple per fer una breu reunió dels grups municipals, dels portaveus, i tornar a reprendre el Ple d’aquí a 
una estona. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
[ A LES 20.25 HORES SE SUSPÈN EL PLE ]. 
 

*-*-* 
 
 
[ EN AQUEST MOMENT ABANDONEN LA SESSIÓ PLENÀRIA ELS MEMBRES DEL GRUP MUNICIPAL DEL 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA ]. 
 

*-*-* 
 
 
[ A LES 20.45 HORES ES REPRÈN EL PLE ]. 
 

*-*-* 
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19 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR REFERENT A GARANTIR LA NEUTRALITAT 
INSTITUCIONAL. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit Popular. 
 
“ L'alcalde o alcaldessa és la figura més representativa que té una ciutat. És la persona de més 
importància institucional. 
 
La responsabilitat d'un alcalde o alcaldessa és la de vetllar per l’ordre i la convivència de tothom, 
respectant les diferents ideologies que conviuen a la ciutat. És clar que una línia ideològica de l’alcalde 
o alcaldessa, no pot imposar-se a tota la ciutadania i/o perjudicar la ciutat. 
 
Així, l’alcalde o alcaldessa, mai hi hauria de barrejar una ideologia amb un acte, sigui aquest 
institucional o oficial En aquest sentit, cal valorar positivament que, des de les institucions no es pot fer 
esment, ni afavorir cap ideologia. 
 
En l’entorn sociopolític que vivim, és encara més rellevant que la màxima o el màxim representant de 
Tortosa no utilitzi cap element que pugui enterbolir aquesta neutralitat institucional. Així, cal garantir la 
neutralitat i el respecte a la pluralitat ideològica per part de les institucions que representen tots els 
ciutadans, no només uns quants. 
 
L'alcalde o alcaldessa hi ha de ser molt conscient que representa l'Ajuntament; a tota la ciutadania i, en 
aquest cas, a totes les tortosines i a tots els tortosins i, en conseqüència, obrar amb total neutralitat 
institucional. 
 
Al marge d'aquesta valoració propositiva principal, cal considerar i valorar els beneficis que d’aquesta 
neutralitat institucional poden derivar en relació al palpit comercial, turístic, empresarial, etc. de la 
nostra ciutat i de tota la seva ciutadania. 
 
Per tot l’exposat proposo el següent ACORD ÚNIC: 
 
Compromís de l’alcaldessa de la nostra ciutat per garantir, a partir d'ara, la neutralitat institucional en 
tots els actes en què participi com a tal. “ 
 

*-*-* 
 
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: Senyora alcaldessa, regidores, regidors, passo a llegir la moció que he presentat 
referent a garantir la neutralitat institucional de l’Ajuntament. 
 
En aquest sentit, l’alcalde o l’alcaldessa és la figura més representativa que té una ciutat i és la 
persona, lògicament, que té més importància institucional. 
 
La responsabilitat d'un alcalde o d’una alcaldessa és la de vetllar per l’ordre i la convivència de tothom, 
respectant les diferents ideologies dintre de cada espècie, és a dir, ideologia política, ideologia religiosa, 
ideologia econòmica, social, etc., que poden i viuen i conviuen en una ciutat. És clar que una línia 
ideològica de l’alcalde o de l’alcaldessa no pot imposar-se a tota la ciutadania i/o perjudicar a la resta 
de la ciutat. 
 
Així, l’alcalde o l’alcaldessa mai hi hauria de barrejar una ideologia amb un acte, sigui aquest 
institucional o acte oficial. En aquest sentit, cal valorar positivament que des de les institucions no es 
pot fer esment ni afavorir cap ideologia. 
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En l’entorn sociopolític que vivim, és encara més rellevant que la màxima o el màxim representant de la 
ciutat de Tortosa, en el nostre cas, no utilitzi cap element que pugui enterbolir aquesta neutralitat 
institucional. Així, cal garantir la neutralitat i el respecte de la pluralitat ideològica per part de les 
institucions que representen a tots els ciutadans, no només uns quants. 
 
L'alcalde o alcaldessa ha de ser molt conscient que representa a l'Ajuntament, a tota la ciutadania i, en 
aquest cas, a totes les tortosines i a tots els tortosins i, en conseqüència, obrar amb total neutralitat 
institucional. 
 
Al marge d'aquesta valoració propositiva principal, cal considerar i valorar els beneficis que d’aquesta 
neutralitat institucional poden derivar en relació al pàlpit comercial, al pàlpit turístic o empresarial, etc. 
de la nostra ciutat i de tota la seva ciutadania. 
 
Per tot el que acabo d’exposar, proposo el següent acord únic: Compromís de l’alcaldessa de la nostra 
ciutat per garantir, a partir d'ara, la neutralitat institucional en tots els actes en què participi com a tal. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Gràcies. Bé, en primer lloc constatar que els nacionalistes 
espanyols del PSC han marxat ara del Ple. 
 
En segon lloc, senyora alcaldessa, el que li està llegint entre línies la moció, el que li està demanant el 
regidor del Partit Popular és que mentre hi hagi presos polítics al nostre país o hi hagi gent exiliada per 
defensar les seves idees polítiques, vostè faci veure que vivim una situació de normalitat, que no parli 
de l’estat d’excepció que estem vivint en el nostre país i que actuï com si estiguéssim sense aquest 
estat d’emergència i d’excepcionalitat que viu el país. 
 
I li diuen que sigui neutral. I li diu un senyor que representa a un partit en el que forma part, per 
exemple, García Albiol –no sé si li sona– que es va dedicar a omplir la ciutat de missatges que deien 
“Limpiando Barcelona”, en clara referència a les persones d’origen immigrant que vivien a la ciutat. I 
parlen aquí de fomentar l’ordre i la convivència un senyor que pertany a un partit en el que aquest tal 
García Albiol defensava que les ajudes socials només s’havien de donar en funció de l’origen i no en 
funció de la situació econòmica de les persones. És aquest el concepte de neutralitat institucional que 
té el seu partit, senyor Dalmau? 
 
I a més, de manera cínica acaba el discurs amb el recurrent de la temor, de que tot això pot repercutir 
en el turisme, en les empreses, en el comerç i perjudicar a l’economia local. Però senyor Dalmau, sap el 
què perjudica al nostre teixit productiu? Unes pensions indignes i unes condicions laborals tan precàries 
que impedeixen que el consum intern sigui un dels motors de la reactivació econòmica també a la 
nostra ciutat. 
 
I si tant li preocupa el comerç local de la nostra ciutat, el que hauria de fer és demanar al seu partit que 
legisli també en contra d’eixes grans superfícies que s’estan menjant el comerç de proximitat. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyora alcaldessa, regidors, regidores, bé, és una moció 
que també l’hem de llegir, suposo, entre línies davant dels fets que estan ocorren últimament al nostre 
país i, evidentment, des de Movem Tortosa no li donarem suport. No li donarem suport, bàsicament, 
perquè nosaltres pensem que és compatible que la figura d’alcalde o alcaldessa mantingui la 
neutralitat com a institució i que pugui representar a tota la ciutadania, independentment de que pugui 
mostrar algun símbol o algun reconeixement a alguna causa en concret. Pensem que és totalment 
compatible i hi ha molts de casos recents. Fa poc l’alcaldessa de Barcelona, per exemple, 
simbòlicament, no va voler fer el famós besamans, no?, la visita que el cap de l’Estat espanyol i l’actual 
rei va fer a la ciutat de Barcelona, precisament per remarcar també un sentiment majoritari a nivell de 
Catalunya.  
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I també ens sobta que aquesta neutralitat que demana el regidor del Partit Popular no es demani cap a 
altres càrrecs institucionals. I precisament el rei, l’actual Felip VI, crec que en el seu discurs que va fer 
fa uns mesos dirigit a tots els espanyols no va ser neutral, entre altres coses perquè no va tenir en 
compte ni va tenir molta empatia ni cap a la meitat ni tampoc, també ho hem de dir, cap a un 20% 
dels espanyols que voten a formacions polítiques d’esquerres com Podem i les confluències que no 
estan d’acord amb l’aplicació del 155. Per tant, fins i tot el propi cap de l’Estat no s’ha mantingut 
neutral. 
 
Per tant, davant d’aquests arguments, com li deia des d’un principi, des de Movem Tortosa no li 
donarem suport a aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Senyor Dalmau, qui l’inspira aquesta moció? És cosa del 
Partit Popular o de vostè mateix? Sigui qui sigui, es veu que l’inspirador és el desig de que l’alcaldessa 
de Tortosa no repeteixi, si vingués el Borbó a la ciutat, allò que van fer el president del Parlament i 
l’alcaldessa de Barcelona: el besamans, ja s’ha dit, no? 
 
Doncs, pensem que van fer molt bé en no anar-hi. Als del Partit Popular això els hi va doldre molt, i ara 
entren mocions per veure si cola. És allò de disfressar el llop de pell de corder. I per part d’Esquerra 
Republicana de Catalunya no colarà i votarem que no.  
 
Ens en recordem molt bé, ja forma part de la memòria col·lectiva dels catalans la compareixença 
televisiva, després de la violència policíaca de l’1 d’octubre, en què Felip VI va donar carta blanca al 
Govern i als aparells de l’Estat per reprimir la voluntat democràtica dels catalans. El 3 d’octubre va 
enviar un missatge a Rajoy per a que fes el que li donés la gana, tot vulnerant els drets civils i polítics 
dels catalans. 
 
Després de tot això, què esperava Felip VI el dia 25 quan va tornar a Catalunya amb motiu de la 
inauguració del Congrés del Mòbil? Esperava que li féssim bona cara? El que no s’esperava va ser la 
multitudinària protesta al carrer amb repicar de cassoles i els gestos crítics en el terreny institucional, 
començant pels de Roger Torrent, president del Parlament. Felip IV va poder comprovar que no era 
benvingut a Catalunya. 
 
Un plantada dels representants democràtics no és un fet anecdòtic, sinó que marca una inflexió 
històrica. I si aquest rei vingués a Tortosa ens semblaria de lo millor que l’alcaldessa o alcalde d’aquell 
moment de la ciutat de Tortosa li fes el buit institucional. 
 
Intervenció de la Sra. Algueró 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Algueró: Alcaldessa, companyes, companys, senyor Dalmau, tinc que 
dir-li que m’ha sorprès la presentació d’aquesta moció. És una moció adreçada exclusivament a 
l’alcaldessa i per un tema que hagués pogut presentar-la molt més abans, fa anys. Fa anys que vostè 
està aquí a l’Ajuntament. Vull dir, la presenta ara que hi ha una alcaldessa, que fa justament molt 
poques setmanes que està aquí a l’Ajuntament. 
 
Jo suposo que són les circumstàncies que estem vivint que fan que les persones quan ocupen un 
càrrec, no només d’alcaldessa sinó totes les regidores i regidors, estem representant l’Ajuntament, tots, 
no exclusivament l’alcaldessa. Jo em sento molt responsable del que jo pugui fer mentre estigui a 
l’Ajuntament, i a les persones que pugui atendre i el respecte i la tolerància en què pugui tractar-los i 
pugui intentar ajudar-los, siguin del color que siguin i tinguin la ideologia que tinguin.  
 
Però també la mateixa tolerància jo exigeixo per a nosaltres, per a l’equip de Govern, per a la resta de la 
corporació, que davant d’una situació de repressió, d’injustícia, d’indefensió com ens trobem ara en 
aquests moments, que poguéssim expressar la nostra solidaritat també. I també els nostres desitjos de 
democràcia i de llibertat. 
 
Si no és això, perdoni’m perquè no he entès exactament què és el que demana. Potser és el símbol 
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aquest petitet que de vegades portem a la solapa, portem damunt el pit? Un llacet groget, petitet, que 
no significa molta cosa? Però, com diu una persona molt coneguda, que va dir que el llacet no cal 
portar-lo a la solapa, el podem portar a la butxaca, el podem portar dins la bossa, però sempre el 
portarem al cor perquè nosaltres pensem d’aquesta manera i defensem totes les coses que creiem que 
es tenen que defensar. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, jo ja sabia perfectament el resultat de la votació, o 
sigui, que lògicament no em feia cap il·lusió de que això tirés endavant. 
 
Començaré per vostè, senyora Anna Algueró, per què ara presento aquesta moció? Molt evident, perquè 
aquest és el primer plenari ordinari que la senyora alcaldessa exerceix com a tal. Va estar en un 
extraordinari, però ara de fet ja és l’ordinari regular. Per això ho presento avui, no per altre motiu, 
simplement. No sé, sempre estem veient coses rares. Com el més raro que m’ha explicat vostè: lo dels 
llacets. Jo dels llacets no he dit res aquí, és que no sé quina obsessió tenen amb els llacets. 
 
L’altra vegada en l’altre Ple el senyor Rodríguez també veia llacets, que jo veia llacets... Jo no m’hi fico 
amb els llacets. I vostè ha dit una cosa molt important: que no cal portar-ho aquí penjat. Es pot portar i 
es porta per molts al cor. Però bé, tenen obsessions vostès, són coses molt.... això. 
 
Expressió lliure. Més expressió lliure que la tenen avui en dia comparada amb la que hi havia en aquest 
país fa anys, mare, escolti, doncs si hem avançat, hem avançat. Que hi ha problemes? Sí, ja se 
solucionaran, però escolti, vostè pot dir aquí el que vulgui, com aquest senyor, com jo. Doncs, això és 
expressió lliure, no? No tenim expressió lliure? Escolti, jo ja em faig panotxa, com es diu normalment. 
 
Al senyor Rodríguez. Al senyor Rodríguez li dic que ja el deixo casi per impossible. Escolti, vostè és un 
disc ratllat, més avorrit que la marmota, ens trau constantment les seves coses que s’ha estudiat allí i 
ja no s’ho trau del cap, ho ha memoritzat de tal forma que apa, vinga, demagògia, populisme, el que 
vostè vulgui, el deixo per impossible. A veure si algun dia aconsegueix superar aquest trauma que té 
vostè. 
 
I per últim, el senyor Jordan em diu “llegir entre línies”. Escolti, jo soc molt clar el que estic dient aquí. 
L’alcaldessa és la representant dels 34.075 tortosines i tortosins, no dels 4.633 votants del PDeCAT. És 
de tots i, per tant, ha de respectar a tots, a totes les ideologies, ella. Si el senyor portaveu del PDeCAT 
diu el que ha dit la d’això, a mi em pareix molt bé, ell defensarà la part política, però l’alcaldessa...., 
perquè el senyor del PDeCAT representa al 4.633 persones que van votar al PDeCAT, però la senyora 
alcaldessa representa, ens representa a tortosines i a tortosins, als 34.075 o, si vostè vol, al cens 
electoral, que eren 23.084 persones, a tots, amb totes les ideologies. Per tant, ha de ser neutral. 
Neutral no vol dir que pensi, que senti com vulgui, que té tot el dret, però quan està aquí ha de ser 
neutral.  
 
I aquest és el plantejament que jo faig. Escolti, una cosa tan clareta, tant de sentit comú, doncs no sé, li 
busquen vostès 7 peus. No 7, 15 peus al gat. Això ja és lo d’això. 
 
Després diu “això hi hauria que estendre’ls a altres càrrecs institucionals”. Jo parlo a la meva 
alcaldessa, aquesta senyora que està asseguda aquí. A aquesta, la meva alcaldessa jo li dic: “escolti, 
sigui neutral”. Jo, a mi, que el rei o el senyor Rajoy o l’altre no sigui neutral, què vol que li digui? 
 
Intervenció del Sr. Alcaldessa 
A continuació pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Senyor Dalmau, se li ha acabat el temps. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Vostè té dret a parlar aquí però no té dret a faltar el respecte 
a un regidor. I bé, de vegades pot semblar graciós perquè com diu tonteries i no lliga una cosa amb 
l’altra, doncs, sembla la cosa graciosa, però faltar el respecte no és un dret que té per ser regidor 
d’aquest Ajuntament. 
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I li demano que el que faci és que utilitzi arguments polítics i que entrem en el debat polític, però que 
deixi de faltar al respecte, per favor. 
 
Intervenció del Sr. Alcaldessa 
Seguidament pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Senyor Dalmau, té 1 minut per tancar el debat. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: No, ni un minut, amb quinze segons ja... Jo no falto el 
respecte a ningú i el que dic ho dic amb bonhomia i sense agressivitat. Potser no en plan polític però jo 
ja li he dit, home, és que sempre està soltant el mateix. És veritat. És que qualsevol que l’escolti dirà 
“home, xeic, aquest senyor Rodríguez, sempre diu el mateix, el mateix, el mateix”. I jo li deia “home 
doncs, tranquil·litzis i canviï”. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Moltes gràcies, abans de passar a votació.... Senyor 
Dalmau? 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Si em permet quinze segons, més els quinze, són trenta, 
encara me’n queden trenta. Jo sols vull dir el següent, no? Jo crec que el plenari que estem en aquest 
moment és l’acte més important de la vida municipal, al menys de la protocol·lària, no? I el plenari no 
pot ser, per a mi, interromput sense acord de les forces o sense modificació del Reglament orgànic 
municipal en la part que toca al plenari, no? 
 
Jo no estic d’acord. Oco, quedi clar, jo no estic d’acord amb el motiu del perquè s’ha interromput –i es 
va interrompre l’altre dia– el plenari. Amb el motiu jo no m’hi fico i no discuteixo aquest tema, ara, en la 
forma en què es fa aquesta interrupció, en el moment en què es fa, sense demanar consultar els 
portaveus, sense fer res... 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
A continuació pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Ara ja se li han acabat fa estona els 15 segons. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Continua el Sr. Dalmau:  ....i per tant, jo me n’aniré en aquest moment com a forma de protesta. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Moltes gràcies, senyor Dalmau. En tot cas, dir que qui 
dirigeix el plenari i decideix com es porta a terme el plenari és qui el presideix, que en aquest cas soc jo 
mateixa, com vostè ja sap. I, per tant, mentre jo presideixi aquest plenari i mentre continuïn havent 
presos polítics a l’Estat espanyol es continuarà aturant el Ple de l’Ajuntament de Tortosa quan sigui 
l’hora de la concentració que es fa cada dilluns a la plaça de l’Ajuntament de Tortosa. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb un vot a 
favor corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP; i disset vots en contra 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PDeCAT (8), ERC-AM (4), MT-E (4),  
i CUP-AE-PA (1). 
 
 
 
 
20 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEMÒCRATA PER EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I 
DEL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA. 
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Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal del Partit Demòcrata PdeCAT: 
 
“ El model educatiu català té per objectiu la formació integral de la persona i la seva capacitació per a 
conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que possibiliten la 
construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d'aprenentatge de tots i cadascun dels 
infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals. 
 
La Llei d’educació desenvolupa el règim lingüístic derivat de l’Estatut, que en l’article 143.1 estableix 
que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia: és la Generalitat 
de Catalunya a qui li correspon determinar quin percentatge de l’ensenyament es fa en català i quin es 
fa en castellà, tenint en compte la situació sociolingüística del país. 
 
El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de més de 30 anys, que ha 
obtingut sempre el consens de tota la comunitat educativa, i també la complicitat i l’esforç de famílies 
no catalanoparlants, posant el benefici de l’infant per sobre de tot. A més, també cal recordar que 
aquest model ha estat reconegut i posat d’exemple en nombroses ocasions internacionalment, fins i tot 
pel High Level Group on Multilinguism de la Unió Europea. 
 
L' escola catalana també és una realitat avui dia gràcies a la tasca dels mestres i professionals del 
sistema educatiu, que han estat claus per mantenir, en aquests difícils moments, la funció de cohesió 
social i de convivència democràtica en un context, també, de tensions encara vinculades a la crisi 
econòmica. 
 
Al voltant del model d’escola catalana hi trobem actors i sensibilitats del món educatiu, social i cultural 
de Catalunya, com ara Somescola, que treballen per protegir, consolidar i millorar el model educatiu 
català, patrimoni de la nostra societat, i garantia per al futur i la igualtat d'oportunitats dels infants i 
joves i per a la cohesió social. 
 
Tot i que a Catalunya l’escola ha estat un bressol de llibertat i democràcia en temps on no hi havia ni 
llibertat ni democràcia, avui torna a estar amenaçada. El Govern de l’Estat ara estudia introduir una 
casella al full de preinscripció escolar perquè els pares puguin triar escolaritzar els seus fills en castellà. 
Això no només suposaria un greu atac al model d’èxit i de gran consens com és el de l’escola catalana, 
sinó que a més és il·legal, ja que va completament en contra d'allò que diu la Llei d’educació de 
Catalunya (LEC) aprovada per una amplia majoria del Parlament durant el govern del tripartit. 
 
Novament doncs, el Govern del Partit Popular vol instrumentalitzar el model d’escola en català per 
seguir guanyant vots. Tanmateix, l’última resolució del Tribunal Constitucional ha evidenciat la il·legítima 
actuació del Partit Popular anul·lant parcialment els articles de la LOMCE que obligaven al Govern de la 
Generalitat a pagar 6.000 euros per alumne a aquelles famílies que volguessin escolaritzar els seus fills 
en castellà. 
 
Paral·lelament la sentència també recull que l’Estat no pot interferir en el model plurilingüe de 
Catalunya, que està ben lluny de la rigidesa d'un sistema de quotes lingüístiques com ha reclamat de 
forma reiterada Ciutadans. El projecte lingüístic de cada centre educatiu estableix com s'ha de 
concretar el tractament integral de les llengües, atenent a la realitat sociolingüística dels alumnes, per 
assolir la plena competència en català, castellà i una tercera llengua. 
 
Atès que l’escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha estat un model d’èxit des d’una 
perspectiva inclusiva per a infants i joves vinguts de diferents cultures del món. 
 
Atès que els pares tenen dret a triar el centre escolar on volen portar els seus fills, i sempre defensarem 
aquest dret, però és el centre i els professionals que hi treballen qui decideixen el projecte educatiu i 
lingüístic. 
 
El grup municipal del Partit Demòcrata present al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER. Reconèixer la llengua catalana com a llengua vehicular de Catalunya, i refermar el nostre 
compromís amb el model d’èxit d’escola en català, compromès amb la cohesió social i la igualtat 
d’oportunitats per a l’alumnat i que assegura el coneixement del català, el castellà i d’una tercera 
llengua. 
 
SEGON. Agrair la tasca dels mestres i manifestar la nostra confiança en la seva professionalitat per 
continuar amb aquest model d'èxit que hem aconseguit com a país. 
 
TERCER. Rebutjar novament els atacs per part del Govern del Partit Popular cap a la immersió 
lingüística i reclamar la necessitat de no polititzar el model d’escola en català que és i ha estat un 
exemple de consens social i polític. 
 
QUART. Instar al Govern de la Generalitat a recórrer davant dels tribunals competents totes les decisions 
judicials que puguin malmetre el model lingüístic d’escola en català. 
 
CINQUÈ. Comunicar aquests acords al ministre d’Educació, Cultura i Esports del Govern de ’Estat 
espanyol, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Consell de Direcció del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de representants dels directors 
i docents dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya, a Somescola, a les federacions 
d'associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya, als grups parlamentaris dels Parlament de 
Catalunya, a l’Associació de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya. ” 
 
 

*-*-* 
 
 
[TAL I COM S’HA EXPOSAT ABANS DEL PUNT NÚMERO 17, ES DONA PER REPRODUÏT EL DEBAT, 
CONSTANT LA VOTACIÓ CORRESPONENT EN EL PUNT 17è DE L’ORDRE DEL DIA, RECOLLIT EN EL DEBAT I 
VOTACIÓ D’AQUEST.] 
 

*-*-* 
 
 
 
21 – PROPOSTA CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT DEMÒCRATA, D’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA i DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA EN RELACIÓ ALS DRETS 
DE LES DONES I LA VAGA DEL 8 DE MARÇ DE 2018. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament pels grups municipals Partit 
Demòcrata PDeCAT, Esquerra Republicana de Catalunya i Partit dels Socialistes de Catalunya, a la que 
han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades per tots els grups que la subscriuen: 
 
“ Les polítiques neoliberals i les reformes laborals dutes a terme arran de la crisi han colpejat amb força 
el conjunt de la ciutadania, però amb més evidència encara les persones amb una situació prèvia més 
desigual, com és el cas de les dones. A Catalunya les dones són el 52% de la població en edat de 
treballar i, en canvi, no arriben a ser la meitat de la població activa. 
 
En l’actualitat, la taxa d'ocupació femenina és 10 punts percentuals inferior a la masculina, això vol dir 
que l’actual mercat de treball segueix discriminant les dones. 
 
Les dones es fan càrrec majoritàriament del treball de cura i de la llar, són la majoria de les persones 
aturades de llarga durada i de les que tenen contractes a temps parcial obligat; pateixen contractació 
temporal en massa, la seva jornada està en molts casos desregulada i són, per tant, protagonistes 
principals de la precarietat. 
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Segons l’última Enquesta d’Estructura Salarial (juny de 2017) la bretxa salarial entre dones i homes a 
Catalunya se situa en el 24% del salari mitja anyal. És a dir que, teòricament, en una jornada de 8 hores 
les dones treballen quasi dues hores sense cobrar-les. Una bretxa salarial que afecta més les 
ocupacions de menys retribució, en què arriba a ser de més del 37%. 
 
El 18% de les dones treballadores té guanys inferiors o iguals a l’SMI i més de la meitat tenen ingressos 
inferiors als 18.160 euros anyals. 
 
La violència masclista a la feina i a tot arreu és una de les mostres més flagrants de la manca de 
justícia social i democràtica envers les dones; la violència masclista ataca un dels valors centrals de la 
societat: la llibertat. En l’any 2017, 9 dones van ser assassinades per la seva parella o exparella home, 
hi va haver 17.513 denúncies per violència masclista i 4.209 ordres de protecció. L'assetjament sexual i 
per raó de sexe a les empreses és una de les situacions més esteses però a la vegada més ocultes en 
l’àmbit laboral. 
 
Cal establir mesures de corresponsabilitat que facilitin el repartiment del treball de cura entre dones i 
homes, acabar amb la segregació laboral, la divisió sexual del treball i la desvalorització social dels 
sectors laborals feminitzats. 
 
S'han d'obtenir polítiques orientades al bé comú, a la vida plena, al benestar i a la sostenibilitat. Un 
sistema de protecció social igualitari i amb equitat en condicions de vida per a les dones. Cal que les 
dones tinguin més poder econòmic a les dones, element estratègic per a la reducció de la pobresa. 
 
Volem i ens volem vives i lliures, unim-nos per a la igualtat! 
 
ACORDS 
 
1. Donar suport a la vaga laboral convocada per CC00 i UGT de 2 hores per torn el dia 8 de març, i 
sumar-nos a les concentracions previstes per al mateix dia, a les 12 hores, a les places i portes dels 
ajuntaments. 
 
2. Donar suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d'estudiants del dia 8 de març. 
 
3. Defensar la pujada dels salaris i de les pensions, garantint la recuperació del poder adquisitiu, 
especialment dels més baixos, i l’increment de l’SMI. 
 
4. Plans d'igualtat obligatoris en totes les empreses com a veritable eina per garantir la igualtat 
d'oportunitats entre dones i homes, i per evitar la bretxa salarial i els assetjaments sexuals. 
 
5. Instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a l’aprovació d'una llei 
transparència i d'igualtat salarial que posi fi a la bretxa salarial real entre dones i homes al nostre país. 
 
6. Demanar al Govern central la ratificació del conveni 189 de l’OIT (Conveni sobre el treball decent per 
les treballadores i treballadors de la llar). 
 
7. Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, amb la priorització de 
pressupostos per a les polítiques públiques per al benestar: dependència, salut, educació i criança. 
 
8. Fomentar i donar suport a la lluita contra la xacra social de la violència masclista i exigir la posada en 
marxa immediata del Pacte d'Estat contra la violència de gènere amb una dotació pressupostaria real. ” 
 
 

*-*-* 
 
 
[TAL I COM S’HA EXPOSAT ABANS DEL PUNT NÚMERO 13, ES DONA PER REPRODUÏT EL DEBAT, 
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CONSTANT LA VOTACIÓ CORRESPONENT EN EL PUNT 13è DE L’ORDRE DEL DIA, RECOLLIT EN EL DEBAT I 
VOTACIÓ D’AQUEST.] 
 

*-*-* 
 
 
[EN AQUEST MOMENT EL SR. XAVIER DALMAU ABANDONA LA SESSIÓ PLENÀRIA] 
 
 

*-*-* 
 
 
 
22 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA ECOLOGISTA 
PERQUÈ S’IMPULSE EL MERCAT DE PAGESOS AMB COORDINACIÓ AMB ELS AGENTS DEL SECTOR. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular – Alternativa Ecologista. 
 
“ Les Terres de l’Ebre i Tortosa som un territori amb una major importància del sector primari que la 
resta de Catalunya i dels Països Catalans. 
 
En el darrer segle a nivell global i nacional s'ha accelerat el procés migratori des del camp a les ciutats 
iniciat amb la revolució industrial. La concentració dels serveis i dels processos industrials així com el 
disseny de les infraestructures de comunicació al servei d'este procés de concentració, ha despoblat el 
camp. Tot al servei d'un model econòmic pensat per maximitzar els beneficis del capital i oblidant les 
persones i la cura del medi ambient. 
 
La conseqüència directa és un territori desequilibrat en població i en riquesa. I les Terres de l’Ebre i 
Tortosa som víctimes d'este procés d'augment de les desigualtats i pobresa. 
 
A mitjans del segle XX, el 50% de la població catalana treballava al camp. Actualment només un 2%. En 
les darreres dècades, 50.000 explotacions agràries han tancat, 51 setmanals. 
 
Des del 2000 fins el 2012 als Països Catalans hem perdut 45.000 persones que treballaven al camp. I 
un 30% de les explotacions agràries en els darrers 10 anys. 
 
Unes dades que reflecteixen una situació dramàtica al camp català i ebrenc. Amb un sector envellit, que 
no es presenta com una opció de futur digne per la gent jove. 
 
Una situació agreujada per les polítiques agràries europees que han beneficiat als grans propietaris i 
el model extensiu. I al nostre país, la terra és de propietat mitjana i xicoteta, amb explotacions de 
caire familiar i intensiu. Tampoc han ajudat les polítiques estatals ni nacionals que han oblidat i 
abandonat el camp. 
 
Tortosa i este Ajuntament no es poden quedar amb els braços creuats. És evident que un ajuntament té 
moltes limitacions i un àmbit d'acció limitat. Però es poden fer coses per dignificar el sector. 
 
Tot i que la nostra comarca només és un 1% de la població catalana, al 2017 les afiliacions al règim 
general de la SS. Segons ubicació del compte de cotització, al sector primari eren un 6,2% del total de 
Catalunya. I les afiliacions al règim d’autònoms de la SS. segons ubicació del compte de cotització, més 
de 800, un 3,5% del total català. 
 
Com a conseqüència de la crisi permanent del sector, les 500 persones aturades al sector al 2017, són 
un 5% del total català. 
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Durant l’actual mandat no hem pogut constatar cap proposta de l’equip de Govern per dinamitzar el 
sector primari, tot i la crisi permanent que viu el sector. 
 
Amb la recent reestructuració del cartipàs municipal, la Comissió d'Espai Públic tindrà la competència 
del sector primari, amb l’impuls del nou regidor Josep Cugat. Des de la CUP-Ae ho veiem com una 
oportunitat per iniciar una nova etapa en esta matèria. 
 
Tal i com va expressar l’actual alcaldessa al Ple d'investidura, Tortosa ha de ser capital de les Terres de 
l’Ebre des de la generositat. 
 
Des de la CUP-Ae apel·lem a esta generositat i a la voluntat expressada en el darrer Ple, per fer 
polítiques del sector primari per dinamitzar un sector amenaçat de mort. 
 
I també per consciència ambientalista. L'abandonament del camp de les darreres dècades suposa 
també un agreujament en qüestions ambientals. Els efectes del canvi climàtic que ja estem vivim, amb 
una menor precipitació, i l’augment de la massa forestal (amb nivells històrics) són també una 
amenaça, ja real, de desertització en un futur. 
 
Per una banda, els boscos absorbeixen més aigua i buiden els aqüífers augmentant el consum d'aigua. I 
alhora, la manca de pluges, fa que moltes d'estes zones boscoses si pateixen un incendi, ja no es 
podran recuperar i es quedaran com a zones de matolls i en un futur no llunya, seran àrides. Els canvis 
han de ser globals, però a nivell local també es poden fer actuacions, i una, ha de ser potenciar la 
pagesia per combatre l’avanç dels boscos, i la futura desertització de moltes de les nostres terres. 
 
Per potenciar el sector agrari, cal però, que siga una opció de vida i laboral digna. 
 
Actualment el sector està patint les conseqüències d'operar en mercats concentrats en poques mans i 
amb manca de mecanismes adients per a la transparència de preus. Un 55% dels productes que 
mengen es comercialitzen en 5 grans empreses (Mercadona, Carrefour, Eroski ...). La major part dels 
diners que paguem els consumidors/es quan comprem no són per qui els ha produït, sinó per qui els 
ven o fa d'intermediari. 
 
Si volem oferir un futur digne, cal eliminar intermediaris entre productor/a i consumidor/a. Oferir espais 
de trobada on comprar directament al pagès el seu producte. 
 
Esta aposta significa oferir aliments més saludables per la població amb productes de proximitat (km 0) 
que no han viatjat per mig món o mitja península. 
 
I cal fer, a més a més, una aposta clara per la producció ecològica. Perquè és més saludable, no 
perjudica la terra ni l’aigua. 
 
Una producció ecològica que ha de ser de proximitat. No té sentit consumir productes ecològics 
reproduint el model de les grans superfícies. Actualment, a Catalunya, una quarta part de la població 
consumeix alguns productes ecològics, però el 37% de les vendes ecològiques es fan en grans 
superfícies. L'aposta ecològica ha d'anar lligada a la venda directa i de proximitat. 
 
Per tot l’exposat, el “mercat de pagesos/es” és una eina útil. Permet al pagès vendre el seu producte 
sense intermediaris, el producte no perjudica el medi ambient perquè no es trasllada i si afegim el 
component ecològic, benefici la salut, la terra, els aqüífers i els ingressos del productor/a. 
 
I no podem oblidar, que si volem realment un país sobirà, la sobirania alimentaria és bàsica. Si la futura 
República Catalana no vol nàixer depenent, hem de canviar les dades. Actualment un 70% del que 
mengem és importat, cal augmentar la producció pròpia, i la millor manera de fer-lo és, que l’opció de 
treballar el camp siga una opció que garantisca unes condicions de vida dignes. 
 
Per tots els motius exposats, la CUP-Ae proposem al Ple municipal, els següent ACORDS: 
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1. Posicionar-se a favor de promoure un “mercat de pagesos” al nostre municipi. 
 
2. Constituir en el termini de tres mesos una taula de coordinació amb el Govern municipal, Unió de 
Pagesos, productors ecològics de les Terres de l’Ebre, productors locals, els grups municipals i les 
entitats dels sector que vulguen participar, per establir les condicions del futur mercat de pagesos. 
 
3. Establir mesures concretes per potenciar la producció ecològica. 
 
4. Utilitzar els canals de l’Ajuntament (web, Ràdio Tortosa, xarxes socials) per promoure el “mercat de 
pagesos”. 
 
5. Vincular el futur “mercat de pagesos” a la futura marca de ciutat vinculada amb una aposta clara pel 
territori i el comerç local. 
 
6. Comunicar estos acords a Unió de Pagesos i els productors ecològics i de proximitat 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, senyor Xavier 
Rodríguez i Serrano: Gràcies.  
 
Constatar que el quart regidor nacionalista espanyol acaba de marxar també del Ple, com ho han fet 
abans els tres del Partit Socialista, i com el bloc del 155 actua de la mateixa manera. 
 
Dit això, presentem una moció avui que pretén impulsar un mercat de pagesos i pageses a la ciutat o al 
municipi de Tortosa. I la presentem perquè som un municipi i som un territori on el pes del sector 
primari és més important que a la resta de Catalunya i dels Països Catalans. 
 
I si avui el camp està despoblat es deu, per molt que alguns ens diguin que som repetitius, es deu a una 
lògica també capitalista perquè al capital, per maximitzar beneficis, l’interessa concentrar la població, la 
producció i els serveis, a mes de garantir mà d’obra en grans nuclis. I nosaltres, com a Tortosa i com a 
Terres de l’Ebre, som víctima també d’aquest procés. Un procés que es va iniciar amb la revolució 
industrial, que s’accelera a mitjans del segle XX, perquè recordem que a mitjans del segle XX encara el 
50% de la població activa de Catalunya treballava al camp, i actualment simplement és un 2% de la 
població activa del nostre país. 
 
En les darreres dècades més de 50.000 explotacions agràries han tancat al nostre país, 51 setmanals. 
Un 30% d’aquestes 50.000 explotacions agrícoles, en els darrers 10 anys. Del 2000 al 2012 més de 
45.000 persones han perdut el seu lloc del treball al camp als Països Catalans. 
 
Unes dades que transmeten una realitat dramàtica i que fan que el camp avui en dia no sigui una opció 
digna, de futur per a la gent jove. 
 
Una realitat que, a més, ha estat agreujada per les polítiques agràries europees, que han primat a les 
grans extensions i als grans propietaris i a l’agricultura extensiva per sobre de les petites propietats i de 
l’agricultura intensiva, que és més pròpia del nostre país, però que tampoc des de l’Estat i tampoc des 
d’aquí, des de Catalunya, tampoc s’ha fet polítiques a favor d’aquest camp, al que se l’ha abandonat, se 
l’ha oblidat i se la condemnat a la situació en la que actualment estem, es troba. 
 
I és evident que des d’un municipi com el de Tortosa de miracles no en podem fer, però davant 
d’aquesta realitat i davant de la importància que té el sector en el nostre municipi tampoc ens hauríem 
de quedar amb els braços creuats. 
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Ja vam dir que veiem la modificació que es va fer en el Ple d’investidura del cartipàs municipal com una 
oportunitat per incentivar polítiques en el sector primari, per dignificar aquest sector i per presentar-lo 
com una opció de futur laboral i vital, digna per la gent jove. 
 
I diem que tenim un pes més important que la mitjana catalana perquè si al Baix Ebre som un 1% de la 
població, tenim el 6,2% de les afiliacions a la Seguretat Social de l’àmbit del camp. I dels autònoms que 
es dediquen al camp tenim el 3,5% del total dels que estan a Catalunya. 
 
I vostè va parlar de generositat en el seu Ple d’investidura. Doncs, apel·lem a aquesta generositat també 
amb la gent que treballa al camp i també a nivell de territori per a convertir-se Tortosa, a partir del 
mercat de pagesos i pageses, en una ciutat que obri els braços a aquest sector vital no només en la 
nostra economia sinó també per la sobirania d’un país. 
 
I també per consciència ambientalista, perquè hem de potenciar els productes de quilòmetre zero, la 
producció que es fa aquí al territori i donar-li espais de venda en comptes d’aquest model de venda a les 
grans superfícies i amb productes que han viatjat per mitja península i per mitja Europa.  
 
I és per això, perquè si volem dignificar el camp i que sigui una opció de futur hem d’apostar per la 
venda directa del pagès o de la pagesa. Perquè actualment el 55% dels aliments que es venen a 
Catalunya ho controlen 5 grans superfícies, com Mercadona, Eroski, Carrefour, etc.  
 
És un model que a qui beneficia és a l’intermediari o al que acaba venent a les grans superfícies, però 
que penalitza a qui hi dedica més temps, a qui dedica més recursos, a qui dedica la seva vida en 
general a aquest producte. Per això la importància dels mercats de pagesos, perquè ofereixen un espai 
de trobada entre consumidors i consumidores, i productors i productores, on el pagès elimina 
intermediaris i, per tant, augmenta el benefici del producte que ven. 
 
Apostar pel mercat de pagesos, com dèiem, és apostar per aliments més saludables perquè s’han 
produït al territori. I, a més, demanaríem també que en aquest futur mercat de pagesos i pageses, que 
no volem que sigui exclusivament de productes ecològics, però sí que s’incentivi la producció ecològica i 
que hi hagin parades de productes ecològics perquè són més saludables, perquè són millors també per 
al territori perquè no contaminen tant i perquè, a més, generen un marge de benefici un poquet més 
gran per al productor o la productora. 
 
Amb el mercat de pagesos entenem que guanyen productors i productores, consumidors i consumidores, 
el medi ambient i que, a més, es pot utilitzar i pot servir també com un element d’atracció, de 
dinamització del comerç local perquè en altres llocs on es fa s’ha convertit també en una referència de 
territori que fa que vingui gent des de fora de la ciutat a aquest mercat. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, alcaldessa, regidors, regidores, certament, el sector 
agrícola és una sector important a nivell de la nostra ciutat i de la nostra comarca o de les nostres 
comarques si el comparem amb altres comarques del país que han sigut més industrialitzades. En 
aquest sentit crec que és important, per tant, remarcar aquest nivell que tenim en quant a la nostra 
economia i el sector agrícola per tot el que representa a la nostra societat i a la nostra tradició. 
 
Certament, també l’agricultura avui en dia té moltíssimes, moltíssimes dificultats per a que es pugui 
crear al seu darrera una feina, un treball digne. I en aquest sentit també compartim que aquest model 
de grans superfícies comercials, aquest model que s’està implementant a nivell global el que està fent 
cada vegada és que amb poques empreses acaben concentrant la majoria del mercat i, per tant, 
dificultant que hi hagin unes bones condicions en quant al sector agrícola. 
 
La proposta que se’ns fa, més enllà de tota la visió més ideològica, la proposta que ens fan concreta és 
que s’intenti, per part de l’Ajuntament, tirar endavant un mercat de pagesos on hi hagi un intercanvi 
més directe entre la ciutadania que vulgui acudir a comprar i, en aquest sentit, nosaltres pensem que 
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és una idea positiva. Fa anys existia encara aquest mercat de pagesos. També fa uns anys es va 
intentar impulsar-ne algun, sobretot de productes agrícoles.  
 
També des de Movem Tortosa, sobretot pel que fa a les propostes de les Ordenances fiscals, presentem 
sempre diferents mesures en l’àmbit de la producció ecològica i pensem que seria positiu intentar-ho. 
Evidentment, també som conscients de que és molt difícil per la situació que abans comentàvem. 
També pensem que hauria de ser compatible amb el mercat municipal i, per tant, que no es veiés com 
una competència sinó tot el contrari: per generar més moviment, més atracció i que fos, per tant, un 
element positiu. I això també vincular-ho tot a la imatge de ciutat que volem traslladar de cara enfora i, 
per tant, no només del turisme, sinó a la marca de Tortosa com una ciutat que és propera, també a 
partir d’un agricultura innovadora, ecològica i amb els productes de la terra, els productes de 
quilòmetre zero. 
 
Per tant, tenint en compte totes aquestes consideracions i, evidentment, advertint de la dificultat del 
sector i de tot el que he exposat, evidentment, des de Movem Tortosa li votarem favorablement a 
aquesta proposta. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, gràcies. 
 
La part no resolutiva de la moció, o sigui, la introducció que fa, fa una descripció de la situació de la 
pagesia que en moltíssims aspectes segur que la compartim. Però quan passem a la part resolutiva, la 
proposta d’acord a realitzar és quan no estem d’acord en allò que vostè proposa. Per què? De fet, la 
proposta és que es promogui un mercat de pagesos al nostre municipi.  
 
Això, jo recordo quan era menut que a vora del mercat estava ple de revenedores i de gent, hortolans 
que venien a vendre. Però les coses han canviat i han anat evolucionant, i van desaparèixer. 
 
L’any 2015 es va tornar a intentar això i es va fer unes quantes setmanes. Al començament van anar 7 
o 8 parades; a la setmana següent n’eren 1 o 2 menys, total, que en poques setmanes es va tenir que 
deixar estar perquè no hi havia gent que anés allí a vendre. 
 
Per tant, avui, a nivell del mercat municipal, el que funciona són els venedors de verdura a l’engròs, que 
deixen de vendre aproximadament a les 8 del matí –des de que s’obre el mercat fins llavors–, els 
planteristes que estan dos o tres dies a la setmana fins cap allà les 2 de la tarde; després hi ha 
productors ecològics que venen dins el mercat municipal, revenedors i també altres venedors de 
quilòmetre zero, de producte d’aquí, de Benicarló, de l’Aldea, de tot el Delta; i després també hi ha 
molts productors que a través de les noves tecnologies tenen una pàgina web molt competitiva i que 
estan fent venda utilitzant aquestes noves tecnologies i porten a casa d’aquell que li encomana una 
cistella setmanal amb productes ecològics i de temporada. 
 
És per tot això que no donem suport a la seva moció.  
 
I també aprofitem, el nostre grup, per recordar que dins el mercat municipal encara hi ha caselles 
buides a disposició de la pagesia que les vulgui utilitzar. 
 
Intervenció del Sr. Cugat 
A continuació pren la paraula el Sr. Cugat: Alcaldessa, regidors i regidores, senyor Rodríguez, podem 
estar d’acord en la part expositiva quan diu que el camp està patint un procés migratori cap a les 
ciutats, però això no és fruit sols de la revolució industrial, sinó que a les nostres terres, com vostè diu, 
no dominen les grans propietats i sí les petites, que uns anys enrere es dedicaven a una agricultura 
intensiva i que ara, tot i ser propietats petites i condicionades per les polítiques agràries impulsades des 
de la Unió Europea, s’han dedicat a una agricultura extensiva i, per tant, més mecanitzada, que no 
requereix tanta ma d’obra. 
 
També podem afegir el temps, que és un factor molt important per als pagesos i que condiciona cada 
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vegada més el treball de tot l’any. I, com no, els preus, que els darrers anys han disminuït 
considerablement. 
 
Amb tots aquest condicionants, moltes famílies que es dediquen a l’agricultura han optat per recomanar 
als seus fills uns altres models que no seran els que han seguit els seus pares. 
 
Com vostè, diu un ajuntament té moltes limitacions i un àmbit d’acció limitat, però aquest Govern 
municipal s’ha compromès totalment en la creació de la regidoria de Sector Primari i això vol dir una 
aposta ben forta per buscar les sinèrgies adequades amb tots els agents implicats en aquest sector i 
contribuir a la millora de les persones que hi treballen. 
 
El passat mandat es constituïa, i concretament el 21 de juny de 2014, el Mercat de les Viandes. Es va 
anunciar en roda de premsa a tots els mitjans i es va penjar a la web de l’Ajuntament. I el que deia: “Al 
nou Mercat de les Viandes de Tortosa s’hi poden trobar productes agrícoles conreats a les Terres de 
l’Ebre, ecològics, amb venda directa dels pagesos, empreses i/o cooperatives de consum, associacions, 
denominacions d’origen i productes elaborats en tècniques locals”. L’objectiu d’aquest mercat era 
fomentar el producte ecològic i el de proximitat i, alhora, dinamitzar el centre històric de la ciutat. El 
resultat va ser que a la tercera setmana els mateixos pagesos van decidir no continuar, cosa que 
l’Associació de Comerciants del Nucli Antic –que també havia participat en el projecte– n’estava 
totalment d’acord. 
 
És per això que qualsevol iniciativa que surti d’aquesta regidoria anirà sempre d’acord amb els objectius 
consensuats amb tots els agents implicats. 
 
D’altra banda, li vull recordar que ja existeix un mercat de pagesos a la vora del mercat tots els dies de 
6 a 8 del mati, que consisteix en la venda a l’engròs, aportant productes de proximitat a totes les 
parades del mercat municipal i botigues de la ciutat. 
 
Des d’aquesta regidoria el que farem és una aposta ferma pel nostre mercat municipal i posant de 
manifest que qualsevol ciutadà avui dia pot trobar al nostre mercat productes ecològics i de quilòmetre 
zero. 
 
Senyor Rodríguez, li votarem en contra aquesta proposta, però li agraeixo la seva disposició a treballar 
per un col·lectiu que està patint les conseqüències de la globalització. Moltes gràcies. 
  
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Nosaltres tenim bona predisposició però ens agradaria 
també trobar-la a l’altre costat de la taula. 
 
En tot cas, agrair a Movem Tortosa que ens hagi aprovat la moció i lamentar que des de l’equip de 
Govern no s’hagi volgut explorar aquesta via. Explorar una via que no se la trau la CUP de la txistera, 
sinó que s’està fent en molts municipis catalans –hi ha més de 70 mercats de pagesos i pageses a 
Catalunya– i que molts d’ells estan funcionant i que, a més, estan servint també, doncs, en la línia del que 
exposàvem nosaltres en la moció: estan servint per apropar gent al municipi on es fan i que, a partir 
d’aquí, també puguin consumir en altres llocs, com podria ser al mercat de Tortosa o comerços locals. 
 
Perquè el mercat de pagesos no és un enemic del mercat de Tortosa. El mercat de pagesos vendria 
productes de temporada, i sabem que a les parades del mercat de Tortosa es venen també productes 
que no són específicament de temporada i que es podrien complementar i fer més atractiva una visita 
al mercat. 
 
Dit això, de vegades ens omplim molt la boca de que parlem de la independència de Catalunya i de que 
hem de treballar per arribar a sobiranies, però un dels aspectes també per aconseguir que siguem un 
país independent és tenir sobirania alimentària. El 70% dels aliments que es mengen i es compren a 
Catalunya venen de fora del nostre país. Hem de fer polítiques per al sector primari per aconseguir 
aquesta sobirania alimentària i per, també, aconseguir augmentar el volum de terres que es cultiven 
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perquè, com bé sabran vostès, els cultius són tallafocs per als incendis, els cultius són un fre també per 
als boscos, i en futur, en països com el nostre on cada vegada plou menys, o potenciem l’agricultura o 
tenim el risc que després d’un incendi moltes terres es queden desèrtiques perquè ja no tornaran a 
nàixer arbres perquè no hi ha aigua suficient. 
 
I en aquesta línia anava la moció, en potenciar un sector que s’està morint, un sector que, com la 
mateixa ciutat, necessita un poquet de valentia des de l’acció de govern per proposar noves iniciatives, 
perquè la ciutat –com el comerç local– se’ns està apagant a les mans, se’ns està morint. I aquí el que 
demanem és que es facin polítiques d’innovació, polítiques noves que intentin explorar noves vies que 
en altres ciutats catalanes ja han funcionat. 
 
Agafem la paraula de que es faran polítiques de l’àmbit del sector primari durant els propers anys –o al 
menys en el que queda de mandat– i esperem que alguna d’aquestes propostes també puguin comptar 
amb la CUP. Gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
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 CUP-AE-PA (1) i MT-E (4); i 
dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PDeCAT (8) i 
ERC-AM (4). 
 
 
 
 
23 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA ECOLOGISTA 
EN SUPORT I ADHESIÓ A LA VAGA FEMINISTA CONVOCADA PEL 8 DE MARÇ DE 2018. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular – Alternativa Ecologista. 
 
“ El 8 de març se celebra la Diada Internacional de les Dones Treballadores, una jornada que expressa 
la lluita de milions de dones que no tenen res més que el seu treball com a forma de vida. Hem estat el 
conjunt de dones treballadores, que històricament hem mantingut viva la flama de la dignitat, contra 
l’explotació capitalista, patriarcal i racista, que ens nega el dret a una vida digna i a una sobirania plena 
com a dones, tant als Països Catalans com arreu del món. 
 
La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar i les tasques de reproducció i de cura 
que realitzem les dones, pràcticament en solitari, no tinguin valor reconegut, ni econòmic, ni social, ni 
institucional, tot i ser tasques imprescindibles per garantir el manteniment de la vida. 
 
Hem estat les dones les que hem sofert la cara més dura de la crisi, retallades de pensions, educació, 
sanitat, no implementació de la Llei de dependència, regressió en drets socials. Mentre l’Estat i les 
empreses es beneficien de tot aquest treball invisibilitzat i imprescindible. 
 
Com a treballadores hem de patir també l’explotació a la feina i, encara més, si aquesta està associada 
al paper de cuidadores que el capitalisme patriarcal ha destinat a les dones de classes populars: 
netejar, rentar, cuinar i cuidar. Les dones som les que tenim més contractes a temps parcial, jornades 
laborals més curtes, percepció de salaris de fins a un 26% per sota dels homes, un menor 
reconeixement de la feina. Tot això amb unes institucions que estan buides de sobirania, en les que 
prima la lògica del mercat per sobre de les persones, que sostenen un sistema autonòmic que ens 
ofega i que, en comptes de garantir-nos una vida digna, ens retalla llibertats, ens desposseeix i ens 
precaritza. 
 
L'alliberament del patriarcat només serà possible lluitant organitzades per posar la vida al centre i així 
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es reivindica a la vaga feminista del pròxim 8 de març. 
 
En virtut de l’exposat el Grup Municipal de la CUP-Ae proposa al Ple de l’Ajuntament de Tortosa, 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER - Donar suport i recolzament a la vaga general feminista convocada el proper 8 de marc, 
facilitant que les treballadores de l’Ajuntament i empreses municipals es puguin adherir a la vaga i 
difonent la convocatòria de la vaga general feminista a través dels mitjans municipals (Ràdio Tortosa, 
web municipal i xarxes socials). 
 
SEGON - Treballar per la remunicipalització dels serveis privatitzats, aquells on més percentatge de 
dones treballen (com la neteja d'edificis públics). Perquè les privatitzacions precaritzen salaris i 
condicions laborals i vitals. 
 
TERCER - Per l’extensió dels serveis públics relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les 
dones i atenció de la infància: des d'escoles bressols i hospitals, fins als serveis de dependència i 
atenció a les persones. 
 
QUART - Establir clàusules per evitar l’escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions 
que efectuï l’Ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en les quals es detectin 
aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments. 
 
CINQUÈ - Establir un protocol d'actuació per evitat la discriminació laboral de les persones trans. 
 
SISÈ - Establir la necessitat de personació de l’Ajuntament en els casos penals d'assetjament laboral.” 
 
 

*-*-* 
 
 
[TAL I COM S’HA EXPOSAT ABANS DEL PUNT NÚMERO 13, ES DONA PER REPRODUÏT EL DEBAT, 
CONSTANT LA VOTACIÓ CORRESPONENT EN EL PUNT 13è DE L’ORDRE DEL DIA, RECOLLIT EN EL DEBAT I 
VOTACIÓ D’AQUEST.] 
 

*-*-* 
 
 
 
II. PART NO RESOLUTIVA 
 
 
24 – DACIÓ DE COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS D’ALCALDIA: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local: 
- 06/2018, de 29/01/2018. 
- 07/2018, de 05/02/2018. 
- 08/2018, de 12/02/2018. 
- 09/2018, de 21/02/2018 (sessió extraordinària). 
- 10/2018, de 21/02/2018 (sessió extraordinària i urgent). 
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
- de la 2793/2017 a la 2885/2017. 
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El consistori en queda assabentat. 
 
 
25 – INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
26 – CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 

 
 
A - INTERVENCIÓ DEL SR. VALLESPÍ 
 
Sr. Vallespí: Bé, moltes gràcies alcaldessa. Li faré, sobre una mateixa qüestió, una pregunta i un prec. És 
referent al bus llançadora que puja a la gent directa a l’Hospital. 
 
La pregunta és si saben que aquest bus no té plataforma per als pacients amb mobilitat reduïda i, per 
tant, l’ha de baixar el xofer i el familiar, ajuden a pujar, o se’ls invita a que esperin el bus normal de la 
línia 2 o 3, no ho sé, que llavors han de fer tota la volta fins que arriben a l’Hospital. 
 
I el prec és molt senzill: si podríem fer arribar a l’empresa concessionària dos coses: o canviar el bus –és 
de febrer de 2001– o que instal·lin una plataforma per a que els malalts amb mobilitat reduïda tinguin 
la facilitat de pujar directament al Verge de la Cinta. Moltes gràcies. 
 
Sra. Alcaldessa: Moltes gràcies, senyor Vallespí. En tot cas, això és, com saben, el bus llançadora no és 
competència de l’Ajuntament, és competència del Govern de la Generalitat, que és qui l’està gestionant. 
I ens va arribar aquesta situació, ho vam posar de manifest al Departament i també ho vam arribar a 
l’empresa, tenint en compte que també és qui gestiona les línies que són de competència municipal, i 
ens van dir que havia sigut en un determinat moment, que no era sempre. 
 
Tot i això, tenint en compte el que ens està dient vostè, ho tornarem a reiterar, dient que és evident que 
el que cal és que els autobusos comptin amb plataformes i, per tant, estiguin adaptats. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
 
I sense cap més assumpte per tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió a les vint-i-una hores i 
divuit minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcaldessa 
 


