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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
08 / 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: 
GARCÍA EGEA, MANUEL 
 

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

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
I. PART RESOLUTIVA 

 
SECRETARIA 

 
01 – Aprovació, si s'escau, de la següent acta: 
 
 Extraordinària i urgent 10/2017, de 23 de juny. 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
02 – Dictamen de proposta d'acord d'aprovació addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada en 
aquest municipi per a l’any 2018. 
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03 – Dictamen de proposta d'acord d'aprovació addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa relatiu al programa de mediació per al 
lloguer social per a l’any 2018. 
 
04 – Dictamen de proposta d’acord d’atorgament d’una pròrroga per cinc anys de la concessió 
demanial d’una porció de terreny al nucli antic dels Reguers per la instal·lació d’una infraestructura de 
telecomunicacions. 
 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
05 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la celebració de correbous als Reguers. 
 
06 – Dictamen de proposta d’acord de les festes locals per a l’any 2019. 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
07 – Dació de compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2017. 
 
08 – Dació de compte de l’aprovació del Pla pressupostari a mig termini pel període 2019-2021. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS  
 
09 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya de suport a la implementació de la 
Renda garantida de ciutadania. 
 
10 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa per garantir la pluralitat en els mitjans de 
comunicació digitals de l’Ajuntament. 
 
11 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa per crear ajudes per als emprenedors/es i per al petit 
i mitjà comerç de la ciutat. 
 
12 – Proposta del grup municipal Partit Popular sobre pobresa femenina. 
 
13 – Proposta del grup municipal Partit Popular referent a la instal·lació de carregadors solars per a 
dispositius mòbils a Tortosa. 
 
14 – Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa Ecologista en suport a la 
Fundació Proactiva Open Arms. 
 
15 – Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa Ecologista per canviar el 
nom de la plaça d’Espanya i la plaça Constitució. 
 
16 – Proposta dels grups municipals Partit Demòcrata i Esquerra Republicana de Catalunya per 
l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i 
autoritària de l’Estat espanyol.  
 
 
II. PART NO RESOLUTIVA 
 
17 – Dació de compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions 
d’Alcaldia: 
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a) Extractes Junta de Govern Local: 
 
- 11/2018, de 26/02/2018 
- 12/2018, de 05/03/2018. 
- 13/2018, de 12/03/2018. 
- 14/2018, de 19/03/2018. 
- 15/2018, de 21/03/2018 (sessió extraordinària i urgent). 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 2886/2017 a la 3027/2017. 
 
 
18 – Informes de l’Alcaldia.  
 
 
19 – 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, iniciem el Ple ordinari corresponen al mes 
d’abril, no sense abans començar recordant que, tot i les bones notícies que ens arriben des 
d’Alemanya i també des de Bèlgica, continuen havent presos polítics a l’Estat espanyol i tenim al nostre 
president i part del Govern a l’exili i, per tant, jo voldria tornar a recordar i, en aquest cas, afegir que 
portem, el Jordi Sánchez i Jordi Cuixart porten 175 dies empresonats, el vicepresident Junqueras i el 
conseller Forn porten 158 dies empresonats i, malauradament, avui respecte a l’últim Ple ordinari 
tenim nous presos polítics i tenim al conseller Jordi Turull, al conseller Rull, al conseller Romeva, la 
consellera Bassa i l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que porten 17 dies, després d’haver 
estat empresonats un altre període anterior. Per tant, els recordem i crec que s’han de recordar i no 
normalitzar aquesta situació que està patint el nostre país. 
 
 
 
I. PART RESOLUTIVA 
 
 

SECRETARIA 
 
 
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LA SEGÜENT ACTA: 
 
 Extraordinària i urgent 10/2017, de 23 de juny. 
 
 

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

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
02 – DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE TORTOSA RELATIU 
A L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI PER A L’ANY 2018. 
 
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent 
assumpte:  
 
“ En data 10 de març del 2014 es va formalitzar el Conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa, relatiu a l’oficina local d’habitatge situada en aquest 
municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a 
l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència 
de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, 
de 27 de maig amb una vigència mínima de quatre anys. 
 
El pacte desè de l’esmentat conveni preveu que el Conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 
2014, amb efectes de l’1 de gener, poden ser prorrogat per mutu acord de les parts. 
 
En data 31 de desembre del 2014 es va formalitzar una addenda de pròrroga de l’esmentat Conveni de 
col·laboració per a l’any 2015. 
 
En data 31 de desembre del 2015 es va formalitzar una addenda de pròrroga de l’esmentat Conveni de 
col·laboració per a l’any 2016. 
 
En data 31 de desembre del 2016 es va formalitzar una addenda de pròrroga de l’esmentat Conveni de 
col·laboració per a l’any 2017. 
 
Atès que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar novament el Conveni de col·laboració 
amb la finalitat de continuar mantenint el funcionament dels serveis i activitats pactats durant l’any 
2018. 
 
Vist el contingut de l'addenda de pròrroga del Conveni per a l'any 2018. 
 
Dictaminada la present proposta en la Comissió Informativa de serveis al territori celebrada en data  29  
de març del 2018, es proposa al Ple l'adopció del següent acord: 
 
Primer - Aprovar l'addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa relatiu a l'oficina d’habitatge situada en aquest municipi per a l’any 
2018, i quin text literal és el següent: 
 
 
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE TORTOSA RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST 
MUNICIPI, PER A L’ANY 2018. 
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Barcelona, 31 de desembre de 2017. 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a 
l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre.  
 
I d’una altra, el senyor Ferran Bel i Accensi, alcalde de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest 
conveni, i a aquest efecte, MANIFESTEN: 
 
1. En data 10/març/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa, relatiu a l’oficina local d’habitatge situada en aquest municipi, amb 
l’objecte d’establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i 
gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de 
Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig. 
 
2. El pacte desè de l’esmentat conveni preveu que: 
 
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser 
prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, 
que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.” 
 
3. El conveni s’ha prorrogat els anys 2015, 2016 i 2017, mitjançant la formalització de les 
corresponents addendes.  
 
4. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una vigència mínima 
de quatre anys i, en tot cas, fins que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el 
substitueixi, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració 
establert, amb la finalitat de mantenir el funcionament dels serveis i activitats pactats, durant l’any 
2018. 
 
Per tot això ACORDEN: 
 
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de 
Tortosa, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018, el qual té per objecte 
establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de 
serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i 
serveis relatius a l’habitatge. 
 
Mantenir els pactes previstos en el conveni signat el 10/març/2014 , acordant que les aportacions 
econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2018, les següents: 
 
2.1. L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del Conveni, serà de 
25.632,00 €. 
 
2.2.  L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del Conveni serà de 46.266,00 €. 
 
2. La certificació que preveu el pacte cinquè b) del Conveni, que cal presentar per justificar les 
aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de lliurar amb data 
31 de desembre de 2018, i ha de ser signada preferentment amb mitjans electrònics per l’interventor, o 
excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que 
fa a l’activitat desenvolupada, com també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina. 
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Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran a favor de 
l’Ajuntament de Tortosa. 
 
3. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2018. 
 
Segon - Notificar el present acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.” 
 
 

*-*-* 
 
 
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. 
 
 
 
 
03 – DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE TORTOSA RELATIU 
AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER A L’ANY 2018. 
 
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent 
assumpte:  
 
“ En data 28 de març del 2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa, relatiu al programa de mediació per al lloguer social, 
amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a 
l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència 
de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, 
de 27 de maig amb una vigència mínima de quatre anys. 
 
El pacte desè de l’esmentat Conveni preveu que el conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 
2014, amb efectes de l’1 de gener, poden ser prorrogat per mutu acord de les parts. 
 
En data 31 de desembre del 2014 es va formalitzar una addenda de pròrroga de l’esmentat Conveni de 
col·laboració per a l’any 2015. 
 
En data 31 de desembre del 2015 es va formalitzar una addenda de pròrroga de l’esmentat Conveni de 
col·laboració per a l’any 2016. 
 
En data 31 de desembre del 2016 es va formalitzar una addenda de pròrroga de l’esmentat Conveni de 
col·laboració per a l’any 2017. 
 
Atès que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar novament el Conveni de col·laboració 
amb la finalitat de continuar mantenint el funcionament dels serveis i activitats pactats durant l’any 
2018 
 
Vist el contingut de l'addenda de pròrroga del Conveni per a l'any 2018. 
 
Dictaminada la present proposta en la Comissió Informativa de serveis al territori celebrada en data 29 
de març del 2018, es proposa al Ple l'adopció del següent acord: 
 
Primer - Aprovar l'addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa relatiu al programa de mediació per al lloguer social, any 2018 i 
quin text literal és el següent:  
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ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE TORTOSA, RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER 
SOCIAL PER A L’ANY 2018 
 
 
Barcelona, 31 de desembre de 2017 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a 
l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre.  
 
I d’una altra, el senyor Ferran Bel i Accensi alcalde de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest 
conveni, i a aquest efecte, MANIFESTEN 
 
1. En data 28/03/2014 es va formalitzar el Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament  de Tortosa, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges 
d’aquest municipi, que tenia per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les 
parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa de Mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la 
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge 
aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig. 
 
2. En el pacte desè de l’esmentat conveni es preveia que: 
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser 
prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, 
que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.” 
 
3. El conveni s’ha prorrogat els anys 2015, 2016 i 2017, mitjançant la formalització de les 
corresponents addendes. 
 
4. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una vigència mínima 
de quatre anys i, en tot cas, fins que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el 
substitueixi, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració 
relatiu al Programa de mediació per al lloguer social mitjançant la Borsa de mediació, amb la finalitat de 
mantenir el seu funcionament durant l’any 2018. 
 
Per tot  això, ACORDEN 
 
1. Prorrogar el Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de 
Tortosa, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges en aquest municipi, pel 
període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018, el qual té per objecte establir els 
termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per impulsar el Programa mitjançant la Borsa 
de Mediació, per facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori.  
 
2. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 28/03/2014, acordant que les aportacions 
econòmiques que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran per al 2018, les següents: 
 
2.1. L’import per actuacions de mediació amb contractes nous, establert en el pacte quart 1), serà de 
450 €. 
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2.2. L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert en el pacte quart 
1), serà de 200 €. 
 
2.3. L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima establert en el 
pacte cinquè a) del Conveni, serà de 2.400,00 €. 
 
2.4. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del Conveni serà de 7.700,00 €. 
 
3. La certificació que preveu el pacte cinquè b) del Conveni, que cal presentar per justificar les 
aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha de ser signada 
preferentment amb mitjans electrònics per l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i 
ha de justificar la totalitat de l’import atorgat per la prestació dels serveis. La darrera certificació es 
presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb  data 31 de desembre de 2018.  
 
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran a favor de 
l’Ajuntament de Tortosa. 
 
4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2018. 
 
Segon - Notificar el present acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, sumar-nos a les paraules de l’alcaldessa. No pensem 
normalitzar la situació d’estat d’excepció que viu el nostre país. Recordem que a l’Estat espanyol des de 
fa mesos hi ha presos i preses polítiques i persones exiliades per les seves idees polítiques gràcies al 
Partit Popular, gràcies al Partit Socialista i gràcies a Ciutadans. 
 
I us diem, als companys del 155 us diem que som radicalment demòcrates perquè com deia Àngela 
Davis, radical vol dir anar a l’arrel del problema. I l’arrel del problema és un Estat demofòbic que vol 
mantenir els privilegis del 78’, uns privilegis que esteu defensant, fins i tot, amb la violència policial i 
amb les clavegueres de l’Estat. Però no us tenim por. I no us tenim por perquè com deia Gandhi, la 
violència és la por als ideals dels altres. 
 
Respecte al punt 2 del Ple, dir que votarem a favor però volíem fer una observació, i és que a les Terres 
de l’Ebre hi ha uns 300o pisos buits, pisos buits que són propietat de la banca per execucions 
hipotecàries. D’aquests, 475 estan a Tortosa. Són pisos que són propietat de la banca però que estan 
buits des de fa més de 2 anys. Aquest Ajuntament es va comprometre a intentar multar a aquesta 
banca per tenir aquests pisos desocupats mentre hi ha gent que no té casa o que té problemes per 
trobar una casa de lloguer. Llancem la pregunta de què s’està fent al respecte? I creiem que tant amb 
aquest conveni de l’Agència Catalana de l’Habitatge com des del mateix Ajuntament s’haurien de 
dedicar més esforços a aconseguir que la gent que té problemes per trobar un pis de lloguer pugui tenir 
més opcions de llogar-lo, perquè molta gent es troba que els pisos a Tortosa o són massa cars o no 
estan en les millors condicions per ser habitats. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Jo no volia intervenir, senyor alcaldessa, però, evidentment, 
cada vegada que el senyor Rodríguez fa aquests tipus d’intervencions, amb aquesta agressivitat, dient 
coses com que nosaltres estem a favor de la violència, em sembla que ell cau en allò de dir que, bé, no 
hi ha més antidemòcrata que aquell que vol que la democràcia sigui la seva i no la de tots. I vostès fan 
això, evidentment. I, per tant, no li consentiré que em digui que no som demòcrates i que som violents. 
Per tant, en aquest sentit no ho podem compartir. 
 
I a més, vostès perverteixen sempre el llenguatge. Ara resulta que hi ha gent, polítics –i començo 
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puntualitzant–, el nostre partit, el nostre grup municipal sempre ha dit el que vaig a dir: que creiem que 
és una desmesura i desproporció que hi hagin polítics avui en presó preventiva, ho hem dit ben clar. 
Creiem que hi ha una desmesura en la tipificació dels delictes que se’ls imputen, ho hem dit sempre 
ben clar i, per tant, que no n’estem en absolut d’acord. I ho hem dit, i ho hem redit i ho recontradirem. 
Però d’aquí a que se’ns acusi a nosaltres o bé que aquí es digui que per culpa del 155, al qual vostè 
sap perfectament que no n’estem d’acord –ni amb la DUI ni amb el 155–, que es digui que per culpa 
del 155 hi ha un jutge que ha dit una presó preventiva exagerada a uns polítics, per favor, això no ho 
diguéssim perquè és que la gent del carrer s’ho creu i això és mentida. Això és fals, això és fals, és que 
és fals. 
 
I miri, ja que vostè sempre va llegint, jo també m’he portat una altra cita. Vostè de vegades porta cites 
dels Estats Units i jo li dic del president Kennedy. Diu: “els ciutadans són lliures, en resum, d’estar en 
desacord amb la llei, però no desobeir la llei. Doncs, en un govern de lleis i no d’homes, cap home, per 
molt prominent o poderós que sigui, i cap torba, per més rebel o turbulenta que sigui, té dret a desafiar 
el Tribunal de Justícia. Si en aquest país arribés a un punt en què qualsevol home o grup d’homes, per 
la força o l’amenaça de la força pogués desafiar llargament els manaments de la llei i la nostra 
constitució, llavors cap llei estaria lliure de dubte, cap jutge estaria segur en el seu mandat i cap ciutadà 
estaria fora de perill dels seus veïns”. Això ho deia quan hi havia algú que no volia deixar matricular en 
una universitat a un senyor que tenia la pell de color. I, per tant, davant el compliment de la llei va 
defensar qualsevol revolta. En aquest sentit, dir que nosaltres primer callàvem, ja ho sap. Vostè deia, 
vostè deia. Ara no callarem.  
 
Per tant, per acabar, el nostre vot és favorable, senyora alcaldessa, en el punt que ens ocupa. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Gràcies, senyor Roig.  
 
Doncs, en tot cas, li contestaré al senyor Rodríguez, aquests convenis que ens està citant avui o que 
estem portant a votació avui res tenen a veure amb el que ens ha comentat, és al contrari. Aquests 
convenis, el que ens ajuden és a poder tenir una oficina d’habitatge que permeti donar suport als que 
més ho necessiten perquè, especialment, al que està dedicada jo diria que, pràcticament, més del 90% 
són temes socials i, per tant, el que estem fent és, gràcies al Govern de la Generalitat, poder portar a 
terme ajudes a la mediació del lloguer i ajudes a l’habitatge des d’aquesta oficina i, per tant, a banda 
de que les dades que ha dit tampoc corresponen a la realitat del municipi, com ja els hi vam informar, 
en tot cas, cap problema de poder-ne tornar a parlar quan faci falta, però que aquests convenis 
precisament són per a tot el contrari: són per tal de propiciar que realment hi hagi més ajudes i hi hagi 
més serveis a l’habitatge i que poguessin ajudar més a aquella gent que ho pugui necessitar, més enllà 
del que fa la taula d’emergències quan hi ha un requeriment d’habitatge per a algú, el qual tingui algun 
problema de desnonament o de manca d’habitatge per problemes socials que puguin tenir en aquell 
moment determinat. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: No, si nosaltres estem d’acord amb la signatura del 
conveni de fet, el nostre vot és favorable. Però volíem posar damunt la taula aquesta reflexió de que 
considerem que s’haurien de fer encara més esforços des d’aquest Ajuntament en el tema d’habitatge 
perquè és una de les principals preocupacions que té la ciutadania. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
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04 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’ATORGAMENT D’UNA PRÒRROGA PER CINC ANYS DE LA 
CONCESSIÓ DEMANIAL D’UNA PORCIÓ DE TERRENY AL NUCLI ANTIC DELS REGUERS PER LA 
INSTAL·LACIÓ D’UNA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS. 
 
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent 
assumpte:  
 
“ Per document administratiu es va procedir, en data 15 de juliol de 2008, a la formalització del 
contracte que regeix la concessió demanial d’ús privatiu del domini públic d’una superfície de 10 m2 al 
nucli dels Reguers en terrenys de propietat municipal, en favor de l’empresa France Telecom España, SA 
per la instal·lació d’una infraestructura de telecomunicacions amb un període de vigència prorrogable de 
deu anys a comptar des de la signatura del contracte i amb un cànon de 1.500,00 euros anuals. 
 
Per part de l’empresa Orange Espagne SAU, s’ha sol·licitat una pròrroga de cinc anys de la vigència de la 
concessió atorgada amb les mateixes condicions establertes en el contracte signat en data 15 de juliol 
de 2008. 
 
Tanmateix s’ha acreditat a l’expedient per escriptura de formalització d’acords socials i canvi de 
denominació de la societat de data 31 de gener del 2014 atorgada davant el notari de Madrid D. José 
Antonio Bernal González, i amb número de protocol 193, el canvi de denominació de la societat France 
Telecom España, SA per la de Orange Espagne, SA. 
 
Atès el que disposa la estipulació segona punt cinquè que s’estableix al contracte de concessió 
demanial signat en data 15 de juliol de 2008 en quant a la vigència de la concessió demanial i la 
possibilitat de dur-se a terme pròrrogues del termini de la vigència de la concessió per períodes de 
temps no superiors a la durada del contracte original, és dir de deu anys. 
 
Atenent la petició formulada per l’empresa Orange Espagne, SAU, i dictaminada favorablement la 
present proposta en la Comissió de Serveis al Territori celebrada en data 29 de març del 2018. 
 
Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Atorgar a l’empresa Orange Espagne SAU una pròrroga de cinc anys, fins el 15 de juliol de 
2023, del contracte de concessió demanial d’ús privatiu del domini públic d’una superfície de 10 m2 al 
nucli dels Reguers, en terrenys de propietat municipal, per la instal·lació d’una infraestructura de 
telecomunicacions. 
 
Dit termini de pròrroga s’atorga en les mateixes condicions i continguts obligacionals establerts en el 
contracte subscrit en data 15 de juliol de 2008. 
 
Segon - Notificar el present acord a l’empresa Orange Espagne SAU, atorgant-li els recursos pertinents. 
 
Tercer - Comunicar elm present acord al departament de Gestió d’Ingressos d’aquest Ajuntament. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez:  Estem davant d’un tema delicat. A nosaltres ens falten 
dades però és un tema que considerem que hauria d’estar dirigit pel principi de precaució. 
 
L’OMS estableix que no hi ha cap estudi científic que demostri que les antenes mòbils són un perill per 
a la salut, però al mateix temps també estableix que no hi ha cap estudi que demostri que són innòcues 
per a la salut públic, per tant, davant d’aquests dubtes nosaltres creiem que hauríem de ser més 
preventius a l’hora de la instal·lació d’aquestes antenes. 
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Considerem que Tortosa té una gran quantitat d’antenes que estan disseminades per tot el terme 
municipal. Som conscients d’on està ubicada aquesta antena als Reguers i que no està..., el nostre vot 
serà d’abstenció però volíem posar damunt la taula que creiem que al municipi de Tortosa estaria bé fer 
un estudi. Hi ha molta gent... Sí, però l’estudi que nosaltres hem trobat és del 2007, creiem que podria 
estar més actualitzat i, en tot cas, que és un tema de salut pública, que hi ha molta gent..., estan 
apareixen malalties que cada vegada afecten a més persones, que aquí a Tortosa tenim persones que 
es veuen afectades per les ones electromagnètiques i que incideixen en la seva qualitat de vida.  
 
Considerem que potser caldria o valdria la pena tornar a fer un estudi i adaptar aquell estudi que en el 
seu moment es va fer als nous coneixements que hi ha i aplicar sempre el principi de precaució perquè, 
per exemple, tant des de l’Estat com des de la Generalitat es recomana que aquestes antenes no 
estiguin situades a menys de 100 metres de centres educatius, de centres sanitaris, de parcs infantils o  
de parcs on la gent es pugui trobar i en aquells espais també on es pugui trobar més gent. 
 
Tornem a insistir que ens preocupa el tema, que no és una solució fàcil i que, a més, la ciutadania 
demana que hi hagin antenes, però que el principi de precaució també hauria d’estar aplicat. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
A continuació pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Moltes gràcies. Principi de precaució però també hem 
de tenir present de no intentar generar cap problema respecte a això ni cap situació de que algú pugui 
pensar que pot tenir algun problema generat d’això perquè tampoc s’ha demostrat en el seu moment i 
perquè igual vostè com tots els que estem aquí porten telèfon mòbil i volen, també als Reguers, poder 
parlar per telèfon mòbil, igual que a la resta de Tortosa i, per tant, si no es col·loca una antena als 
Reguers no poden tenir cobertura de telefonia mòbil, igual que passa a la resta de Tortosa. 
 
Tot i això, existeix aquest Pla de telecomunicacions, que continua essent vigent a dia d’avui, que 
estableix els llocs on es poden situar aquestes antenes al llarg de tot el municipi i que en cas de que 
s’hagi de modificar, des dels serveis tècnics ho valoraríem. Però considerem que a dia d’avui encara és 
vigent perquè no s’ha establert o no s’ha desenvolupat en tota la seva totalitat aquest conveni, al 
respecte. 
 

*-*-* 
 
 
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. 
 
 
 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 
05 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE CORREBOUS ALS 
REGUERS. 
 
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent 
assumpte:  
 
“ El poble dels Reguers, dintre del marc de les seves festes, ve celebrant activitats de caràcter taurí i 
popular, com és la Festa del Correbous, declarada d'interès tradicional per acord del Parlament de 
Catalunya. 
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Donat que el poble dels Reguers té previst celebrar la Festa del Correbous els dies 16 i 17 de juny de 
2018. 
 
En virtut d’allò que disposa la normativa:  
 
Text refós de la Llei de protecció d'animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril. 
 
La Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de la regulació de les festes de bous tradicionals. 
 
El Decret 156/2013, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 34/2010, 
de l'1 d'octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous. 
 
Vist que l'organització és sabedora del compliment de totes i cadascuna de les mesures que 
s'estableixen en aquest tipus d'activitats. 
 
Atès que ha estat dictaminat favorablement pels membres assistents de la Comissió Informativa de 
Promoció de la Ciutat de data 26 de març de 2018, al Ple de la corporació proposo l'adopció del 
següent ACORD: 
 
Fixar els dies 16 i 17 de juny ,donat que hi ha antecedents d'aquest celebració, per a la realització de la 
festa de Correbous al poble dels Reguers i sol·licitar autorització al Servei de Joc i Espectacles de la 
Delegació de Govern de les Terres de l'Ebre, a dits efectes. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, em primer lloc dir que som conscients de que als 
Reguers no es fan aquelles modalitats de bous que són les més agressives per als bous, com són el bou 
embolat o el capllaçat, però no podem oblidar i no podem obviar que el bou, tot i que no siguin les més 
agressives, continua patint i que quan surt al carrer en unes festes d’aquestes els bous es troben en un 
ambient que no és el seu, en un ambient que els resulta hostil i que l’ambient de soroll que envolta 
aquestes festivitats, doncs, són percebudes pel bou com una amenaça. 
 
La tortura, la definició de tortura és l’acció d’infligir a algú un sofriment cruel, ja sigui físic o psíquic. I la 
definició que es fa del maltractament animal consisteix en un comportament innecessari que suposa 
dolor o estrès per a l’animal.  
 
Podem situar els correbous dels Reguers entre la tortura i el maltractament animal en qualsevol 
d’aquesta línia que uniria les dos definicions, en el punt que vostès vulguin però, en tot cas, considerem 
que ja està bé que al segle XXI s’utilitzin els animals com a element de divertiment i d’oci. 
 
És un repte que tenim com a societat, no només al municipi de Tortosa i, per tant, als Reguers, sinó 
també a la resta de les Terres de l’Ebre construir alternatives en les festes populars i en les festes dels 
pobles per a que es pugui continuar gaudint de la festa en col·lectivitat i en comunitat, sense necessitat 
d’utilitzar a un animal i el maltractament dels animals.  
 
Perquè la pregunta que llancem avui al Ple és: Quins valors transmetrem als i les infants quan utilitzem 
animals per divertir-se? Quina societat és la nostra que és capaç de gaudir amb el patiment dels 
animals? Quina cultura d’oci volem transmetre a la gent jove?, que maltractar es divertit? 
 
Deia l’alcaldessa en la seva conferència sobre el futur projecte de la ciutat de Tortosa que la marca de 
Tortosa s’havia de vincular a una ciutat dinàmica i moderna. Doncs, modernitzem el nostre municipi, 
modernitzem també les nostres festivitats i busquem la manera d’arribar a un consens per a que als 
Reguers la gent pugui continuar divertint-se i de manera comunitària sense utilitzar als animals. 
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I per altra banda, també volem posar damunt la taula una altra consideració, que no és tan important 
com la que acabem d’exposar, però que els correbous tenen un cost. Un cost que va més enllà de la 
quantitat oficial que sempre es fa pública perquè hauríem d’afegir assegurances, hauríem d’afegir el 
temps que es dedica a tasques administratives per aconseguir tots els permisos, la logística, la 
seguretat, la neteja, etc. No tenim altres prioritats a nivell de societat on invertir tants diners? 
 
Per tot això, el nostre vot serà contrari. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, alcaldessa, regidors, regidores, en primer lloc també 
sumar-nos, com ja hem vingut fent durant aquests últims plens, en relació a la situació dels presos 
polítics que tenim, malauradament, en aquest moment al nostre país i, per tant, esperant que es pugui 
desencallar d’alguna manera aquesta situació tan complicada que de moment encara estem continuant 
vivint. 
 
I en segon lloc, en relació al tema que ara es porta a votació, votarem favorablement però, com sempre 
–i també vam expressar a la comissió en el seu dia–, tenint en compte que s’utilitzi el codi de bones 
pràctiques que en el seu dia es va acordar, tant en relació a aquestes festes que existeixen a la nostra 
ciutat, que, evidentment, s’ha de fer un debat sobre el que representen –i crec que en profunditat sobre 
aquesta qüestió– però que, mentre aquestes encara existeixin, el que cal és fer ús d’aquest codi de 
bones pràctiques. Per tant, simplement era manifestar això. Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
A continuació pren la paraula la Sra. Alcaldessa:  Moltes gràcies. En tot cas, existeix un codi de bones 
pràctiques, com s’ha dit, un codi que es compleix a tots els pobles del municipi on se celebren els 
correbous, que com saben se celebren en determinats pobles del municipi i que, en tot cas, més enllà 
d’aquest codi de bones pràctiques, existeix una llei del Parlament de Catalunya que permet que se 
celebrin els correbous i que, per tant, dintre de que es considera un acte de tradició i que es considera 
escollit, no triat per l’Ajuntament de Tortosa, pel que ens ha dit, nosaltres no organitzem les festes dels 
poble, sinó que cada poble organitza les seves festes i tenen, per tant, autonomia. En tot cas, no 
considerem que el que s’ha dit avui i també seria bo que ho veiessin en aquest cas es consideri tortura, 
el que s’està produint als pobles del municipi, ni molt menys. I, en tot cas, el que podem dir és que es 
compleix la llei i que es compleix també el codi de bones pràctiques, sempre s’ha complet i, a més a 
més, continuarà complint-se als pobles del municipi. 
 

*-*-* 
 
 
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. 
 
 
 
 
06 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2019. 
 
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent 
assumpte:  
 
“ Vist que els Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya requereixen cada any la designació de les dues festes locals 
corresponents al municipi de Tortosa per a l'any 2019. 
 
Vistes les comunicacions dels diversos representants de l'Alcaldia als nuclis de població de Vinallop i Els 
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Reguers, i els establerts per les entitats municipals descentralitzades de Bítem, Jesús i Campredó. 
 
Vistes les comunicacions dels diversos representants de l'Alcaldia als nuclis de població i dels 
presidents de les EMD de Bítem, Campredó i Jesús, i atès el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 27 de març de 2018, al Ple proposo adoptar el 
següent ACORD: 
 
Primer - Fixar com a festes locals del municipi de Tortosa per a l'any 2019, les següents: 
 
Tortosa: 
10 de juny de 2019, Pasqua Granada.  
2 de setembre de 2019, dilluns següent de la festivitat de la Verge de la Cinta, patrona de Tortosa. 
 
Reguers: 
10 de juny de 2019, Pasqua Granada.  
2 de setembre de 2019, dilluns següent de la festivitat de la Verge de la Cinta, patrona de Tortosa. 
 
Vinallop: 
10 de juny de 2019, Pasqua Granada.  
2 de setembre de 2019, dilluns següent de la festivitat de la Verge de la Cinta, patrona de Tortosa. 
 
Bítem: 
10 de juny, Pasqua Granada 
13 de setembre, divendres de festes majors. 
 
Campredó: 
10 de juny, Pasqua Granada. 
25 de juliol, festivitat de Sant Jaume. 
 
Jesús: 
10 de juny, Pasqua Granada. 
4 d'octubre, festivitat de Sant Francesc d'Assís, patró de Jesús. 
 
Segon - Comunicar aquest acord als Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. ” 
 
 

*-*-* 
 
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 
 
 
07 – DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2017. 
 
L’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, dona compte al Ple de la liquidació del Pressupost 
corresponent a l’exercici 2017. 
 

*-*-* 
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El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
 
08 – DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2019–
2021. 
 
L’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, dona compte al Ple del Pla pressupostari a mig termini pel 
període 2019-2021. 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Per exposar la proposta pren la paraula la Sra. Alcaldessa: A això només afegir que, en tot cas, estem 
en una situació que es genera per l’execució del pressupost de l’any passat i que, en tot cas, expressar, 
aquest any com el primer any que soc jo alcaldessa, també la meva satisfacció per la bona gestió 
pressupostària portada a terme l’any passat. I si em permeten, també un agraïment al regidor 
d’Hisenda, el senyor Martínez, i també a la resta de l’equip de Govern per la bona gestió pressupostària 
de l’exercici anterior. 
 
És una dació de compte i no pertoca les intervencions. Per tant, si té alguna qüestió al respecte ja seria 
en l’apartat de precs i preguntes, perquè aquí és dació de comptes, no és intervenció ni és votació de 
dictamen. 
 

*-*-* 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
09 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE SUPORT A LA 
IMPLEMENTACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 
 
“ Atès que la Renda garantida de ciutadania va ser aprovada el juliol de 2017 per unanimitat de tots els 
grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya. Aquesta aprovació va ser fruit de la 
Iniciativa Legislativa Popular impulsada per la Comissió Promotora de la Renda garantida, formada per 
desenes d'entitats socials, sindicats i partits polítics, i té com a objectiu el desenvolupament de l’article 
24.3 de l’Estatut d'autonomia amb la finalitat d'assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i 
unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure llur autonomia i participació 
activa en la societat. 
 
Atès que la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la Renda garantida de ciutadania, va començar a aplicar-
se el passat 15 de setembre de 2017 i més de 300.000 persones s'han informat d'aquest nou dret 
subjectiu mitjançant el telèfon gratuït, la plana web i l'assistent virtual del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, les oficines de treball i les oficines d’afers socials i famílies. 
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Atès que mig any després de la seva posada en marxa, i segons les dades facilitades pel mateix 
Departament al mes de febrer de 2018, 20.334 persones que han demanat cita prèvia per tramitar la 
Renda garantida encara estan pendents de ser ateses. S'han obert 36.000 expedients, dels quals 
s'estan resolent uns 4.000 (un 5,3% dels expedients). Per tant, podem afirmar que fins el febrer, encara 
més de 51.000 persones estaven esperant una resolució per part del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, bé per concertar una cita prèvia o perquè el seu expedient sigui resolt. 
 
Atès que la posada en marxa de la Renda garantida de ciutadania permet incloure, dins del sistema de 
protecció català, la garantia de rendes, amb l’objectiu que cap família a Catalunya tingui ingressos per 
sota de l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). Les famílies sol·licitants han d'acreditar la 
manca d'ingressos suficients per poder optar a la Renda garantida, durant els 6 mesos anteriors a la 
sol·licitud, a més d'altres requisits recollits en la Llei. La manca de celeritat en la seva tramitació 
perpetua i agreuja la situació de manca d'ingressos d'aquestes famílies. 
 
Atès que, si bé és cert que aquelles famílies que cobraven la Renda Mínima d’Inserció han passat a 
cobrar automàticament la Renda garantida de ciutadania, la gran majoria dels nous beneficiaris que 
van sol·licitar-la a partir del 15 de setembre de 2017 estan encara a l’espera de resolució. 
 
Atès que la tramitació de l’accés a aquest nou dret subjectiu per part del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies ha estat poc efectiva: hi ha sol·licitants sense cita prèvia tot i haver-la demanat fa 
mesos, el programes informàtics no estaven suficientment testats i validats i la seva implantació ha 
estat desigual al conjunt dels organismes implicats en la tramitació. S'ha fet una distribució poc efectiva 
dels professionals contractats com a reforç per a la gestió d'aquesta prestació i una formació desigual i 
poc acurada dels/les gestors/es. Es realitzen requeriments de documentació ja presentada que 
provoquen un allargament dels terminis. Es detecten resolucions denegatòries poc o vagament 
motivades i problemes en l’admissió com a perceptors de la Renda garantida a persones sense sostre. 
Aquests casos, junt amb d'altres, han fet que el Departament hagi incomplert els terminis que fixa la 
Llei per a la resolució dels expedients, recollits a l’article 26 i a la disposició transitòria segona. L’única 
opció de reclamació de les famílies afectades és interposar un recurs d'alçada davant la pròpia 
Administració. 
 
Atès que per altra banda, la manca d'instruccions clares als/les professionals del Servei Català 
d’Ocupació i dels equips bàsics d’atenció social dificulten encara més la tasca d'acompanyament i 
assessorament dels/les beneficiaris/àries. Els plans d’inserció laboral encara no s'han implementat per 
donar resposta a les necessitats d'aquests col·lectius, tampoc s'han posat en marxa els ajuts a 
empreses per a la contractació, ni les taules territorials de coordinació, ni s'ha avançat en el 
desplegament reglamentari de la Llei. 
 
Atès  que l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i la intervenció econòmica de la Generalitat de 
Catalunya no han influït en el tràmit ni en el pagament de la prestació, tal com es va informar des del 
mateix Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a les entitats que formaran part de la Comissió 
de Govern de la Renda garantida de ciutadania. Els anteriors beneficiaris/àries d'una Renda Mínima 
d’Inserció han cobrat la nova renda sense problemes, mentre que els nous beneficiaris no l’han cobrat 
per manca de resolució i execució dels nous expedients. 
 
Atès  que estem davant d'un fet greu d'incompliment per part del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies d'una Llei aprovada, negociada i consensuada amb tots els partits polítics i les entitats que 
formen part de la comissió promotora. Una Llei que reconeix un dret subjectiu, i en la que cal posar tots 
els recursos necessaris per fer-la eficaç i efectiva, més encara si tenim en compte que tant la data 
d'inici de la Llei com els terminis per a la resolució dels expedients van ser acordats amb els/les 
responsables del Departament. Avui dia, continuen sent els ajuntaments els qui donen resposta 
efectiva mitjançant prestacions de caràcter social als beneficiaris/àries potencials de la Renda 
garantida de ciutadania. 
 
Atès que donada aquesta situació, el grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, junt amb 
representants de diversos ajuntaments de Catalunya, ha reclamat al Síndic de Greuges que realitzi un 
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informe sobre la implantació de la Renda garantida des del 15 de setembre fins a l’actualitat i que 
faciliti tot l’assessorament necessari a aquells/les que han vist vulnerats els seus drets per 
l’incompliment dels terminis per part de l’Administració. 
 
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. El Ple d'aquest Ajuntament expressa el seu recolzament a la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de 
la Renda garantida de ciutadania, i exigeix a la Generalitat de Catalunya el seu correcte desplegament. 
 
SEGON. Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya a: 
 
a. Accelerar el procés d’adjudicació de cites prèvies de la Renda garantida de ciutadania, informant 
l’interessat/da d'aquelles oficines amb la llista d'espera més curta. 
 
b. Resoldre els expedients oberts incrementant notablement el personal de la Direcció General 
d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa per a aquesta finalitat. 
 
c. Informar a les persones sol·licitants sobre la situació del seu expedient dins els terminis que marca la 
Llei, així com obrir vies de revisió per aquells expedients que finalment quedin rebutjats, especialment 
en casos de menors, persones amb dependència i dones víctimes de violència masclista. 
 
d. Prioritzar la resolució dels expedients que superin els 5 mesos d'espera. 
 
e. Facilitar a través del web de la Generalitat de Catalunya el formulari de reclamacions i d’interposició 
d'un recurs d'alçada per aquells beneficiaris/àries que hagin vist vulnerats els seus drets en relació a la 
Llei. 
 
f. Destinar els recursos tècnics i de personal necessaris per a una atenció de qualitat a les oficines del 
Servei d’Ocupació de Catalunya i als Serveis Socials Bàsics. 
 
g. Constituir de forma immediata les taules territorials de coordinació, on hi siguin presents 
representants de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les cooperatives i 
l’Autoempresa, del Servei d’Ocupació de Catalunya, dels serveis socials i dels ajuntaments o consells 
comarcals. 
 
h. Iniciar el desplegament del decret regulador del reglament que desenvolupa la Renda garantida de 
ciutadania. 
 
i. Iniciar la tramitació dels ajuts a empreses per a la contractació de persones beneficiàries de la Renda 
garantida. 
 
TERCER. Traslladar aquests acords al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i a la Comissió 
promotora de la Renda garantida de ciutadania. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric 
Roig i Montagut:  Moltes gràcies senyora alcaldessa. Senyors regidors, senyores regidores, des del PSC 
de Tortosa creiem que des de la tristesa i preocupació per la situació que estem vivint a Catalunya, tot i 
els moments convulsos i d’incertesa que estem vivint, i encara colpejats per una greu i llarga crisi 
econòmica, cal seguir treballant per les persones que més ho estan passant malament, per la gent que 
ha estat afectada per la crisi i que té problemes importants per dur una vida digna i amb condicions i no 
víctima d’exclusió social. 
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Per això, per ajudar als més necessitats, el juliol de 2017 es va aprovar, per unanimitat de tots els grups 
polítics al Parlament de Catalunya, la Llei 14/2017 de la Renda garantida de ciutadania. Aquesta Llei de 
Renda garantia de ciutadania té com a objectiu assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i 
les famílies que es troben en situació de risc i de pobresa. 
 
La seva aplicació es va iniciar al setembre de 2017 i es va fer a través del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. Tot i això, més de 51.000 persones encara estan esperant la resolució per part del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, bé per concertar una cita prèvia o perquè el seu 
expedient sigui resolt. 
 
I què està passant? Encara hi ha sol·licitants sense cita prèvia; programes informàtics no estaven 
suficientment testats i validats i la seva implantació ha estat desigual; s’ha fet una distribució poc 
efectiva dels professionals contractats com a reforç per a la gestió d'aquesta prestació; es realitzen 
requeriments de  documentació ja presentada que provoquen un allargament dels terminis; es detecten 
resolucions denegatòries poc o vagament motivades i problemes en l'admissió de persones sense 
sostre.  I això ha fet que el Departament no hagi pogut complir amb els terminis que fixa la Llei per a la 
resolució dels expedients.  
 
L'única opció de reclamació de les famílies afectades és interposar un recurs d'alçada davant la pròpia 
Administració. 
 
I a aquests problemes se suma el fet de que la manca d'instruccions clares als professionals del Servei 
Català d'Ocupació i dels Equips Bàsics d'Atenció Social dificulten la tasca d'acompanyament i 
assessorament dels beneficiaris.  
 
Els plans d'inserció laboral encara no s'han implementat. Tampoc s'han posat en marxa els ajuts a 
empreses per a la contractació dels perceptors de la renda. Avui dia, continuen essent els ajuntaments 
els qui donen resposta efectiva mitjançant prestacions de caràcter social als beneficiaris potencials de 
la Renda garantida de ciutadania. 
 
Per tant, estem davant d'un greu d'incompliment per part del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies d'una Llei aprovada, negociada i consensuada amb tots els partits polítics i les entitats que 
formen part de la comissió promotora. I que quedi molt clar que l'aplicació de l'article 155 no ha influït 
en el tràmit ni en el pagament de la prestació, tal com es va informar des del mateix Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies el passat mes de febrer. 
 
Per donar solució a aquest problema i que les persones que més ho necessiten puguin demanar la 
Renda mínima garantida de ciutadania, proposem aquesta moció, amb la que volem, en primer lloc, que 
l’Ajuntament expressi el seu recolzament a la Llei de la Renda garantida de ciutadania i exigir a la 
Generalitat de Catalunya el seu correcte desplegament. 
 
Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya a accelerar el 
procés d'adjudicació de cites prèvies; a resoldre els expedients oberts incrementant notablement el 
personal; a informar als sol·licitants sobre la situació del seu expedient dins els terminis que marca la 
Llei, així com obrir vies de revisió per aquells expedients que finalment quedin rebutjats, especialment 
en casos de menors, persones amb dependència i dones víctimes de violència masclista; prioritzar la 
resolució dels expedients que superin els 5 mesos d’espera; facilitar a través del web de la Generalitat 
de Catalunya el formulari de reclamacions i d'interposició d'un recurs d'alçada; destinar els recursos 
tècnics i de personal necessaris per a una atenció de qualitat; constituir de forma immediata les taules 
territorials de coordinació; iniciar el desplegament del decret regulador del reglament que desenvolupa 
la Renda garantida de ciutadania; iniciar la tramitació dels ajuts a empreses per a la contractació de 
persones beneficiàries de la Renda garantida. 
 
Es tracta, per tant, d’una moció en defensa dels que més ho necessiten, dels que pitjor ho estan 
passant a causa d’aquesta greu crisi econòmica que encara ens colpeja. 
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Considerem que s’estan vulnerant alguns drets dels ciutadans i per això el grup parlamentari socialista, 
amb representants de diversos ajuntaments, han reclamat un informe al Síndic de Greuges. 
 
A més, considerem que s’està fent una aplicació que donarà problemes, sobretot a aquella gent que 
necessita amb urgència una prestació econòmica, que és un dret subjectiu aprovat pel Parlament de 
Catalunya. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyora alcaldessa, regidores, regidors, bé, és evident que 
la Renda garantida de ciutadania, aprovada el juliol de 2017 al Parlament per majoria de tots els grups, 
intenta assegurar els mínims d’una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en 
situació de pobresa i aconseguir que cap família a Catalunya tingui ingressos per sota l’índex de renda 
de suficiència de Catalunya. Això està molt bé.  
 
El que no està tan bé és la manca de celeritat en la seva tramitació que perpetua i agreuja la situació 
de manca d’ingressos d’aquestes unitats familiars en situació greu de pobresa. Per què? Doncs bé, 
aquí ho diu la moció i ho diu perfectament. La tramitació de l’accés a aquest sistema d’ajuda és poc 
efectiva perquè hi ha sol·licitants sense una cita prèvia, tot i que l’han demanat fa mesos, perquè els 
programes informàtics no estan suficientment testats i validats i la seva implantació ha sigut desigual al 
conjunt d’organismes implicats en la seva tramitació, perquè els professionals contractats com a reforç 
tampoc han donat el resultat que s’esperava, perquè el requeriments de documentació ja presentada 
provoquen un allargament encara més dels terminis de resolució dels expedients perquè també es 
detecten resolucions denegatòries poc o vagament motives i problemes també en l’admissió de 
perceptors de la Renda garantida a persones sense sostre. També manquen instruccions clares als 
professionals del Servei Català d’Ocupació i dels Equips Bàsics d’Atenció Social i també no s’ha avançat 
en el desenvolupament o desplegament reglamentari de la Llei. 
 
A més a més –i ho diu la moció i jo ho he contrastat–, l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i la 
intervenció econòmica a la Generalitat de Catalunya no ha influït en el tràmit ni el pagament de la 
prestació, tal com es va informar des del mateix Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Per tant, jo crec que aquesta situació gravíssima per a la gent que està en situació de pobresa extrema 
és efecte de l’actual situació política en què prima la politiqueria, el populisme, la demagògia, la 
confrontació, enfrontant-la a una gestió política eficaç i eficient que primi la lluita contra la pobresa, que 
primi la lluita contra l’atur, especialment el juvenil, contra els problemes territorials, contra els 
problemes de corrupció que té l’Estat espanyol i que tenim nosaltres a Catalunya. 
 
I, com a conseqüència de tota aquesta situació, és l’Ajuntament, els ajuntaments, com a òrgan 
institucional més proper a la ciutadania els que tenen que anar donant resposta efectiva mitjançant 
prestacions de caràcter social als beneficiaris potencials de la Renda garantida de ciutadania. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Gràcies. Abans de començar, complementant el que acaba 
d’esmentar el regidor del Partit Popular, diríem que la Renda garantida intenta –com deia ell– 
assegurar una vida digna, i nosaltres afegiríem: a pesar de les polítiques del PP, que el que busquen és 
augmentar la riquesa dels més rics i precaritzar les condicions de vida de les persones amb menys 
recursos. 
 
I parla de politiqueria i tal. Doncs, senyor Dalmau, el primer que haurien de fer per millorar les 
condicions de vida de les persones més vulnerables seria reformar la reforma laboral que el seu partit 
va aprovar, canviar-la i millorar les condicions laborals de totes les persones, augmentar el salari mínim 
i tota una sèrie de mesures que justament el seu partit fa exactament el contrari. 
 
Dir que votarem a favor de la moció, que compartim 100% l’argumentari que s’ha fet des de la defensa 
de la moció.  
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Les desigualtats en l’actual model neoliberal del capitalisme estan augmentant, els rics cada vegada 
són més rics, els pobres cada vegada són més pobres. Un estudi recent assenyalava que la desigualtat 
actual existent als Estats Units entre rics i pobres és més gran de la existia a l’Imperi Romà entre les 
persones riques i les pobres, en aquest nivell estem actualment, al segle XXI. I qualsevol mesura que 
pretengui redistribuir una miqueta la riquesa, com fa aquesta proposta, la considerem adequada. 
 
Segons el Departament d’Afers Socials, hi ha 71.000 sol·licituds des de que va entrar en vigor la Llei. El 
100% de les del mes de setembre i octubre han estat tramitades, i el 50% des del novembre.  
 
I no compartim –i, a més, hem trobat notes de premsa que anaven en la direcció contrària– de que la 
intervenció econòmica que té la Generalitat no hagi suposat cap impediment per a aquestes 
tramitacions i, de fet, a partir del 20 de setembre des dels mateixos Afers Socials es reconeix que hi ha 
hagut un alentiment en la concessió d’aquest servei. 
 
Per tant, creiem que no..., sí que és cert que potser des de la Generalitat no s’han posat tots els 
esforços per poder complir aquesta Llei, però sí que ha influenciat també l’estat en el que actualment 
està el nostre país, d’intervenció per part de l’Estat, a l’hora de poder aplicar aquesta Renda garantida. 
 
En tot cas, sigui certa o no una part del discurs, tant de que el 155 no ha intervingut com de que sí que 
ho ha fet, creiem que és una proposta positiva, que intenta pal·liar –no és que sigui la panacea, però 
intenta pal·liar– les condicions de vida de les persones que tenen una vida més precària i, per tant, 
votarem a favor d’aquesta proposta. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, regidors, regidores, crec que és evident que  hem dit 
moltes vegades des del nostre grup municipal que totes les polítiques neoliberals que s’estan practicant 
durant aquests últims anys pels governs europeus, també pel Govern espanyol, però també pel Govern 
català amb els pressupostos d’aquests últims anys, són unes polítiques que, evidentment, el que estan 
fent, el que estan provocant és que la desigualtat creixi cada vegada més entre la ciutadania i, de fet, 
les xifres, com ara mateix s’estava comentant, són alarmants des del punt de vista de la desigualtat. 
Tant Catalunya com l’Estat espanyol, a nivell d’Europa, som el segon territori més desigual entre rics i 
entre pobres. 
 
A més a més, les reformes laborals que, sí, va aprovar el Partit Popular, però senyor Rodríguez, recordi 
que també amb el suport del PDeCAT –que no ho diu i també van donar-li suport a la reforma laboral–, 
o l’anterior reforma laboral –que tampoc ho ha dit– aprovada pel Partit Socialista també amb el suport 
de l’antiga Convergència en aquell moment, són unes reformes laborals que el que han provocat, com 
també s’ha dit aquí, és que hi hagi salaris molt baixos per part dels treballadors o, fins i tot, que hagi 
aparegut ja el concepte de ‘treballador pobre’, de gent que està treballant i que és pobra i que ja es 
dona com un fet, com un fenomen jo diria normal, malauradament, a la nostra societat. 
 
És per això que en el seu dia, com diu la moció, es va aprovar aquesta Renda garantida de ciutadania, 
que va ser una iniciativa legislativa popular impulsada per moltes entitats, per molts sindicats, per molts 
partits polítics que van recollir milers de signatures per tot el territori, aquí al nostre territori també 
recordo quan vam fer l’acte i es va presentar aquesta iniciativa, que finalment això es va dur a aprovar 
per part del Parlament, i que es va aprovar que s’havia de dur endavant aquesta Renda garantida de 
ciutadania per intentar assegurar els mínims d’una vida digna per a totes les persones aquí al nostre 
país. 
 
La realitat és que des de llavors fins ara, com molt bé diu la moció, és que hi ha moltíssima gent que 
s’ha intentat acollir a aquesta Llei que es va aprovar. Unes 300.000 persones s’han informat, 
d’aquestes 300.000 –com es diu aquí–, unes 51.000 persones aproximadament en aquests moments 
estan pendents d’una resolució per si se’ls hi concedeix o no. Al nostre grup municipal, a Movem 
Tortosa, també aquí a la ciutat se’ns ha aproximat bastanta gent a nivell local, preguntant-nos que què 
està passant perquè això no s’està desencallant per part del Govern de la Generalitat.  
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I, per tant, jo crec que és necessari aprovar aquesta moció en la línia d’exigir al Govern de la Generalitat 
que agilitzi l’aplicació d’aquesta Llei que vam aprovar entre tots i totes i que, a més a més, crec que és 
totalment necessària davant de les xifres que el propi Departament de la Generalitat ha donat. Per tant, 
des de Movem Tortosa votarem favorablement a aquesta proposta. 
 
Intervenció de la Sra. Viña 
A continuació pren la paraula la Sra. Viña: Gràcies alcaldessa. Regidores, regidors, senyor Roig, ens ha 
fet vostè un relat molt detallat de com es va aprovar la Renda garantida de ciutadania, i és una Llei de 
la que Esquerra Republicana ens sentim molt orgullosos per que, si va ser una iniciativa legislativa 
popular, va ser la implicació del Govern de la Generalitat qui va aconseguir aprovar-la per unanimitat, 
des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, encapçalat per la consellera Bassa, cessada 
pel 155 amb la connivència del PP, del PSC–PSOE i de Ciudadanos. 
 
Una consellera que, a més a més, a dia d’avui és presonera política de l’Estat espanyol juntament amb 
el vicepresident del Govern, cinc consellers, la presidenta del Parlament, els presidents d’Òmnium i de 
l’Assemblea gràcies també a la seva acció i a la seva inacció. 
 
Aprofito per demanar l’alliberament dels presos i preses polítiques i el retorn dels exiliats i exiliades. 
 
Una consellera que no només va desenvolupar la Llei, sinó que també la va dotar de pressupost, no 
com va fer quan era president el senyor Zapatero, que va tirar endavant la Llei de la dependència sense 
dotar-la ni d’un euro.  
 
En aquesta moció ens donen vostès dades que són certes però també hi ha dades falses i esbiaixades i 
intentaré, en el poc temps que tinc, aclarir-li una mica. Fins al mes de gener s’havien completat un 73% 
de les cites i quedaven pendents 20.334 expedients, que són lo darrers que havien entrat i que estaven 
en termini de poder aprovar-se, perquè el termini era de 5 mesos. Un termini molt alt però que estava 
inclòs de la Llei que vostès van aprovar, per tant, quan van aprovar la Llei ja ho sabien i retraure-ho ara 
suposo que és per crear confusió o per retraure la feina ben feta dels professionals. A dia d’avui no hi ha 
cap sol·licitant sense cita prèvia i dintre de termini i s’agenden les cites abans de 4 setmanes en el 75% 
d’oficines del SOC. 
  
Considerem inadmissible la afirmació de que les resolucions denegatòries estan poc o vagament 
motivades. Es compleix, com no pot ser d’una altra manera i encara més per part dels funcionaris del 
Departament, el procediment administratiu legal de la prestació, i quan manca documentació es 
requereix i es procedeix segons marca la Llei. Una Llei que els hi recordo que vostès també van aprovar. 
I no poden obrir-se altres vies que no estiguin marcades per aquests Llei perquè seria una prevaricació. 
 
També els convido a que em diguin quants expedients no resolts superen els 5 mesos, perquè no n’hi 
ha cap.  
 
S’ha incrementat en gairebé 400 persones el personal per atendre la demanda actual al Departament, i 
es preveu també una ampliació dels Serveis Socials Bàsics, que en el cas de Tortosa suposen un 
educador social, que ja vam incorporar al mes de desembre, i, a més a més, dos administratius, cosa 
que ja se’ls va informar quan es va presentar el Contracte programa de Serveis Socials en la comissió 
que el vam tractar.  
 
El fet de constituir les taules territorials de coordinació, d’iniciar el desplegament del decret regulador o 
iniciar la tramitació dels ajuts a empreses per contractació de beneficiaris, com vostès saben, no es pot 
fer mentre el Govern estigui en funcions i, per tant, sí que ens afecta el 155. 
 
No entenem el motiu d’aquesta moció. O s’explica perquè no s’han llegit una Llei que van aprovar 
vostès mateixos –que no suposo que sigui el cas–, o bé per una voluntat de crear confusió donant 
dades esbiaixades i molts cops falses d’una Llei tant important que afecta directament a moltes 
persones i que vostès mai van ser capaços d’implementar des de cap responsabilitat de Govern. 
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Per tant, el vot d’Esquerra Republicana serà negatiu a la moció. 
 
Intervenció de la Sra. Algueró 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Algueró: Senyora alcaldessa, regidores, regidors, aquest Llei vol 
unificar la prestació d’ajut a les persones i famílies en situació de pobresa. No és una renda bàsica 
generalitzada per a tothom, solament per a persones en situació de pobresa. S’han d’acomplir uns 
condicionants per poder rebre aquesta Renda, el que comporta una revisió exhaustiva d’aquests 
condicionants i una aportació de documentació –bastants documents– i molt difícils d’aconseguir de 
vegades, degut a que la gent que ve, que la sol·licita, no està acostumada a fer aquests tràmits, el que 
comporta un gran increment dels professionals dedicats a aquesta tasca. La prova és la facilitat en què 
s’han adaptat els que ja gaudien de la Renda mínima d’inserció amb la nova prestació, ja que tota la 
tasca prèvia de confirmació de dades i situació econòmica ja estava feta. 
 
L’èxit d’aquesta Llei és el poder facilitar segones oportunitats a aquestes persones per a que pugin 
tornar a incorporar-se al mercat laboral i deixin de necessitar la prestació. Crec que la vessant més 
important d’aquesta Renda garantida és la reinserció laboral més que la prestació en si. 
 
S’han valorat les peticions i donat compliment als terminis amb una Generalitat intervinguda i les 
dificultats que comporta per al funcionament de tots els departaments. Ja el programa electoral de 
Junts per Catalunya el passat desembre recull el compromís de consolidar el model de Renda garantida 
de ciutadania com a nou dret social que ha ‘anar acompanyat d’un reforç dels serveis públics 
d’ocupació i els serveis socials, i d’una revisió, reforma i simplificació –si s’escau– del conjunt de 
prestacions del sistema de protecció social. Esperem que aviat ho puguem aplicar. 
 
El nostre vot és en contra. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyora alcaldessa. Senyors regidors, senyores 
regidores, agraïm a tots els grups municipals que han donat suport a la nostra proposta, com no pot ser 
d’una altra manera, convençuts tots, segur, els 21, a que estem contribuint a ajudar a aquells que més 
ho necessiten i que realment  han patit amb més contundència la crisi econòmica, i s’ha dit aquí. 
 
Lamentar que avui l’Ajuntament no hagi estat capaç de prendre un acord, jo entenc que just i necessari, 
per tal de donar suport i recolzament a la Llei de Renda garantida de ciutadania que té com a objectiu 
assegurar uns mínims d'una vida digna a les persones i famílies que es troben en situació de risc i de 
pobresa. 
 
És un objectiu i evidentment que hi ha un problema en l’aplicació de la Llei, i així està reconegut pel 
mateix Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i, per tant, s’ha de solucionar. 
 
Senyors de l’equip de Govern, no s’ha val escudar-se en què ha estat culpa del 155, no s’hi val, senyora 
Viña, a dir que el 155 ha fet que hi hagi uns exconsellers que estiguin en situació davant la Justícia. Ja 
ho he dit abans, no ho reiteraré, no s’hi val. 
 
Jo no seré qui defensi a la ministra Bàñez, en absolut, però no és cert que el Ministeri en el seu moment 
ordenés, com es vol fer entendre, que la Generalitat no podia concedir prestacions, quan el mateix 15 
de febrer van desmentir-ho el mateix Ministeri, el Departament de Treball i els impulsors de la mateixa 
ILP. Aquests impulsors el que demanen és que es deixi d’utilitzar –i ho diuen així, ho diuen així 
públicament– que es deixi d’utilitzar el suposat bloqueig de la Llei i la intervenció del 155 com a arma 
política. 
 
Res més lluny de posar en qüestió la feina dels professionals, jo no l’he posada en qüestió. Una cosa és 
que diguéssim que no n’hi ha suficients, però no la posaré en qüestió. Però bé, les noves persones, per 
exemple, que han demanat la Renda per absoluta necessitat a data d’avui i que havent-se complert els 
terminis encara no cobren i ho necessiten, són més de 15.000. Per tant, les dades no digui que són 
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dades falses perquè són dades donades per la mateixa entitats promotora, els promotors de l’ILP. 
 
Potser és que no hi han dedicat prou esforços, potser és que es van dedicar a altres coses, no?, 
entremig? I tornem al mateix, vull dir, aquí sabem ben clar quins són els culpables –ho he dit moltes 
vegades–de l’aplicació del 155, un Partit Popular intransigent i que no ha tractar un tema polític amb 
política i uns partits independentistes que el que han fet és declarar il·legalment una independència, i 
ara tenim una situació de bloqueig, però ho hem de solucionar i ho hem de solucionar. 
 
Per tant, tenen vostès la solució a les seves mans, facin Govern, aturem el 155 i d’aquesta manera 
puguem ajudar la gent que més ho necessita. Els socialistes hi contribuirem i continuarem treballant 
per un futur millor per a la gent de Catalunya i per als tortosins i tortosines, una ciutat que sigui més 
justa i més solidària. 
 
I si em permeten, avui que fa 1 any que va morir la companya Carme Chacón, voldria fer una menció 
que deia ella: “El futur és esforç i justícia social”, i en aquesta línia crec que hem de treballar. Moltes 
gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb nou vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC-CP (3), MT-E (4),  
CUP-AE-PA (1) i PP (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals de PDeCAT (8) i ERC-AM (4). 
 
 
 
 
10 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA PER GARANTIR LA PLURALITAT EN ELS 
MITJANS DE COMUNICACIÓ DIGITALS DE L’AJUNTAMENT. 
  
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal de Movem Tortosa – Entesa. 
 
“ En l’actualitat els mitjans de comunicació estan patint una transformació profunda atès que les noves 
tecnologies estan facilitant la seua digitalització. En aquest sentit, la majoria d’ajuntaments avui dia 
disposen de pagines webs i diversos comptes en les diferents xarxes socials existents com Facebook, 
Twitter, Instragram atès que aquest format de comunicació és el que va experimentant un creixement 
molt significatiu. 
 
Aquests mitjans de comunicació digitals són gestionats, en la majoria dels casos, per l’alcalde/essa o 
pel govern local, sense el control de cap organisme que garanteixi el pluralisme i la independència 
informativa, confonent-se moltes vegades com un instrument de propagada del govern obviant la 
pluralitat de la composició de tot l’Ajuntament. 
 
Els mitjans de comunicació públics són un instrument que ha de reflectir la llibertat d'expressió de tots 
els ciutadans i ciutadanes. Una democràcia és més forta amb uns mitjans de comunicació públics 
lliures i unes xarxes socials de l’Ajuntament que siguin vertaderament plurals i representatives de tota 
la ciutadania. 
 
Les institucions han d'obrir un debat per tal de consensuar uns criteris comuns sobre la forma de 
superar el partidisme i democratitzar l’organització de totes les publicacions municipals digitals per 
garantir-ne un funcionament plural i de qualitat, fonamentat en la creació d’òrgans plurals i 
representatius i un ús adequat de les xarxes i web municipal que vagi més enllà del partidisme i la 
propaganda del govern de torn. 
 
És per això que els Grup Municipal de Movem Tortosa proposa al Ple els següents acords:  
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1. La constitució d'un Consell Municipal de Comunicació (CMC) format per representants del Col·legi de 
Periodistes, de diverses entitats cíviques i culturals i de tots els grups municipals amb representació a 
l’Ajuntament. La funció del CMC ha de ser la de garantir la independència dels mitjans de comunicació 
públics municipals, especialment web i xarxes socials, per possibilitar la seua pluralitat política, social i 
cultural i l’orientació i qualitat dels seus continguts. El Ple de l’Ajuntament, per majoria de dos terços, 
designarà les entitats cíviques i culturals locals que han de formar part del CMC, les quals nomenaran 
la persona que s'ha d'integrar com a membre del CMC. 
 
2. La publicació de totes les notes de premsa de tots els grups municipals en l’apartat de notícies del 
web municipal i en tots els comptes oficials de l’Ajuntament oberts en les diferents xarxes socials, com 
esta fent, sense anar més lluny, l’Ajuntament d’Amposta, així com la publicació de totes les mocions 
presentades pels grups municipals en cada Ple amb el seu contingut i el resultat de les votacions de 
cada grup municipal respecte les mateixes, com esta fent, sense anar més lluny, l’Ajuntament de 
Tarragona. 
 
3. La publicació al web de l’Ajuntament del cost de totes les campanyes institucionals en els mitjans de 
comunicació privats locals i territorials per garantir la transparència de recursos econòmics destinats 
als mitjans de comunicació privats, tal i com esta fent, sense anar més lluny, l’Ajuntament d'Amposta. 
 
4. Comunicar els presents acords al Col·legi de Periodistes – Demarcació Terres de l’Ebre, a la Federació 
d'Associacions de Veïns i Veïnes de Tortosa i a tots els mitjans de comunicació privats de la ciutat i 
territori. “ 
  

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de MT-E, senyor Jordi 
Jordán i Farnós: Sí, alcaldessa, regidors i regidores, presentem aquesta moció perquè és evident que en 
aquests moments els mitjans de comunicació de manera global s’estan transformant, estan patint un 
canvi arran de les noves tecnologies. Si fa uns anys la majoria dels mitjans de comunicació que podien 
existir, bàsicament, eren a través de premsa o de butlletins escrits –més enllà de la televisió i de la 
ràdio–, avui en dia la digitalització ha fet que això canviï, i les xarxes socials com els Facebook, el 
Twitter, Instagram o les pàgines web siguin mitjans també de comunicació molt importants que cada 
vegada tenen un ús més freqüent entre la ciutadania. 
 
I és en aquest context en què els ajuntaments, que històricament havien tingut butlletins informatius 
escrits en paper, més enllà de, per exemple, les ràdios municipals o, fins i tot, les televisions locals 
municipals, avui en dia tenen o fan ús també de les xarxes socials com són el Facebook, el Twitter, 
l’Instagram o la mateixa pàgina web de l’Ajuntament, on a partir d’allí es comunica molta de la 
informació que es genera per part d’aquest Ajuntament. 
 
En aquest sentit, aquests mitjans, aquestes xarxes socials actualment estan totalment utilitzades 
únicament i exclusivament pels criteris que marca el Govern municipal. I entenem que, en aquest sentit, 
no s’està garantint la pluralitat i la independència que aquests comptes de les xarxes socials de tot 
l’Ajuntament –que l’Ajuntament de Tortosa som els 21 regidors i regidores i no només el Govern– no 
s’estan donant. 
 
També m’agradaria recordar que en una democràcia, i més ara que parlem tant amb el debat 
democràtic– és més forta quan realment és plural, quan realment és representativa i, per tant, quan es 
pot construir entre tots i totes. I jo crec que les xarxes socials de l’Ajuntament de Tortosa haurien de 
representar, doncs això, a tots els tortosins i tortosines representats a través dels 21 regidors i 
regidores, i no només per part del Govern. 
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Hem vist últimament que per part de l’actual Govern s’està fent un ús excessiu, propagandístic 
d’aquestes xarxes socials, hem vist que des de comptes oficials de l’Ajuntament s’està posant 
“m’agrada” a diferents tuits d’algun partit –i concretament del Partit Demòcrata–, hem vist com només 
s’està informant de les mocions que s’aproven, no es diu res, per exemple, de les mocions que no 
s’aproven, ni s’informa tampoc dels vots de cadascun dels diferents grups municipals o només, en 
definitiva, s’informa de les accions que du a terme el Govern municipal, obviant totalment a la resta de 
grups municipals, que som tan Ajuntament com la resta. 
 
És per tot això que pensem que el que cal és rectificar i democratitzar aquestes xarxes socials. En 
aquesta línia proposem tota una sèrie de propostes, la primera de les quals seria la constitució d’un 
consell municipal de comunicació que estigués format, evidentment, per un membre de tots els grups 
municipals, per un membre també del Col·legi de Periodistes, etc., etc., com altres ajuntaments tenen, 
per poder fixar uns criteris on hi hagués aquesta garantia de pluralitat informativa per part del nostre 
Ajuntament. 
 
En segon lloc, també demanem que totes les notes de premsa que s’efectuïn per part de tots els grups 
polítics de l’Ajuntament puguin estar penjades a la pàgina web de l’Ajuntament a l’apartat de notícies, 
com passa a la majoria dels ajuntaments de les ciutats mitjanes i grans d’aquest país i, per tant, que 
quan un ciutadà entri a la pàgina web de l’Ajuntament no vegi només el que fa el Govern municipal –que 
és lícit–, sinó que vegi el que fa el Govern municipal i el que fem tots els grups municipals que 
representem també a tots els tortosins i tortosines. 
 
També en aquesta línia demanem que es publiqui de manera clara tots els convenis que el Govern ha 
signat amb els diferents mitjans de comunicació privats, com també està fent l’Ajuntament d’Amposta, 
per a que la ciutadania també pugui conèixer els diners públics que s’estan utilitzant i com s’estan 
utilitzant en relació a les diferents subvencions que es donen, perquè pensem que això és molt 
important per garantir la transparència de cara la ciutadania i, sobretot, garantir la pluralitat d’aquest 
Ajuntament, i d’aquesta manera entenem que és l’única manera o la manera de poder anar entre tots 
construint una ciutat millor i, evidentment, més democràtica. 
 
Per tant, posem a consideració aquests punts per a la seva votació. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Alcaldessa, regidores, regidors, bé, jo en línia amb el que 
diu la moció crec que els mitjans, la comunicació en si, tant sigui privada com pública, té un objectiu 
fonamental, que és defensar la ciutadania. I defensar-la mitjançant la informació veraç, la informació 
formativa, no la desinformació, la formació per a que el ciutadà creixi com a tal ciutadà, coneixent i 
exercitant els seus drets i les seves obligacions. No està mai –i, malauradament, es veu sovint– 
destinada a desinformar, a manipular i a crear ovelletes polítiques o ovelletes socials o ovelletes 
culturals. 
 
Dit això, jo crec que els mitjans de comunicació públics, que són als que vostè dirigeix la moció, 
municipals, han de reflectir aquesta llibertat d’expressió que jo acabo de dir i han de ser plurals i 
representatius de tota la ciutadania, superant el partidisme, superant i democratitzant l’organització de 
totes les publicacions municipals, en aquest cas digitals. 
 
Aquests mitjans són gestionats per l’Ajuntament i dirigits o controlats per l’alcaldessa, en aquest cas, o 
pel Govern local –no hi ha cap problema–, i sense el control, com vostè proposa i diu, d’un organisme 
que inclogui el pluralisme polític i la independència informativa. Per això vostè aquí planteja constituir 
un consell municipal de comunicació –em pareix molt bé–, que inclogui els col·legis de periodistes, 
entitats cíviques i culturals, tots els grups municipals..., perfecte. I que la funció encara em pareix més 
perfecta, que és garantir la independència dels mitjans de comunicació públics municipals, perfecte, 
així com la publicació de totes les mocions presentades pels grups municipals en cada Ple, amb el seu 
contingut i el resultat de les votacions de cada grup municipal, que ja ara en la web de l’Ajuntament 
apareix això. 
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Però jo ja fa temps vaig presentar una moció –el 04 de setembre de 2017, al Ple 21 de 2017– en què 
demanava que era molt important el seguiment de les mocions aprovades, és adir, en quin estat 
d’execució es trobaven aquestes mocions aprovades. Perquè n’hi ha moltes que s’aproven i després 
passen a dormir, com es diu vulgarment, en el limbo de los cielos, no? I jo crec que és important que el 
ciutadà sàpiga que, quan s’aprova aquí una moció, com ha anat poc a poc seguint tots els camins fins 
que s’ha plasmat en la realitat per la qual s’ha aprovat. 
 
I per últim, jo crec que la publicació al web de l’Ajuntament, que fa vostè com a proposta número 3, és 
molt assenyada, és molt important, és a dir, que es publiqui el cost de totes les campanyes 
institucionals en els mitjans de comunicació privats locals i territorials per una cosa: perquè des del 
punt de vista econòmic es vegi una transparència en la despesa que fa l’Ajuntament amb els mitjans de 
comunicació. Per tant, el meu vot serà favorable a vostè. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Sí, abans de començar, dir que em fa gràcia sentir un 
representant del Partit Popular queixant-se de la manipulació dels mitjans de comunicació i de la falta 
de democràcia en els mitjans públics. Com a mínim, a mi em fa gràcia. 
 
Dit això, ho recull la moció perfectament, que explica com en altres ajuntaments s’estan recollint 
aquestes propostes que ens fan de recollir les mocions que es presenten pels grups municipals, de que 
a les xarxes socials es publiquin comunicats o notes de premsa, entre altres coses, perquè qui gestiona 
aquestes xarxes els estem pagant amb diners públics i, per tant, entenem que haurien de ser més 
plurals. Estem d’acord amb la proposta i votarem a favor. 
 
Al Ple d’investidura l’alcaldessa parlava de que oferia a l’oposició un canvi de tarannà en la seva acció 
de Govern i en la seva actitud en el Govern de la ciutat, i donem fe que als plens aquest canvi de 
tarannà s’ha produït i és molt més respectuós. Tot i això, demanem que no és suficient, que també 
calen fets i estem davant d’una oportunitat per a realment visualitzéssim amb actes, amb fets, un canvi 
en el tarannà. 
 
Un canvi en el tarannà en el que una cosa que es gestiona amb diners públics es posi a disposició de 
tots els grups municipals, és una qüestió que hauria de ser de sentit comú, perquè la pàgina web 
actualment de l’Ajuntament, o el Twitter de l’Ajuntament són una eina de promoció de la seva acció de 
Govern. Ja ho vam denunciar quan es va contractar a dit la nova cap de premsa d’aquest Ajuntament 
que era una inversió que hauria de pagar, en tot cas, el partit de l’alcaldessa i no els tortosins i 
tortosines, perquè es dedicaria precisament a fer el que denuncia aquesta moció. 
 
Després ens omplim la boca amb bons codis de conducta, la transparència en què s’ha d’apropar la 
política municipal a la ciutadania, però resulta que a l’hora de la veritat, en el dia a dia, continuem 
aplicant el sectarisme partidista allà on podem. I tenim un exemple amb la pàgina web de l’Ajuntament i 
amb el compte oficial de l’Ajuntament a Twitter. 
 
Aquesta és una oportunitat, alcaldessa, per demostrar que realment hi ha un canvi de tarannà i que 
això és una cosa més que paraules, i que podem afegir fets. 
 
I a més, si vostè està contenta amb l’acció de govern que desenvolupa el seu equip de Govern, no 
entenem que no pugui tenir cabuda el discurs de l’oposició i que la gent pugui contraposar unes 
opinions i unes propostes i altres. 
 
Intervenció de la Sra. Dolors Bel 
Seguidament pren la paraula la Sra. Dolors Bel: Gràcies alcaldessa. Regidores, regidors, senyor Jordan, 
ja li avanço abans de començar que el nostre grup municipal votarà a favor de la seva moció. I ho 
farem, entre altres coses –ara el senyor Dalmau ens feia memòria–, perquè el nostre grup municipal ja 
en el Ple ordinari del 05 de desembre de 2016 vam ser els primers que ho vam fer, vam presentar una 
moció similar, reclamant la creació d’una comissió especial de transparència, ètica i bon govern, moció 
que en aquell moment, malauradament, no va prosperar pel rebuig del Govern de Convergència, amb el 
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suport d’Esquerra Republicana. Esperem que en aquest moment vostès tinguin més sort de la que vam 
tenir nosaltres en aquell moment. 
 
Ja ho vam dir llavors i ho repetim ara, que la transparència és i ha de ser un valor, al temps que una 
prova del bon Govern i de la integritat dels governants que, a més, aporti a la ciutadania la informació 
imprescindible per a que pugin participar i col·laborar amb les actuacions municipals. 
 
Els ciutadans ens exigeixen avui més transparència que mai en tot allò que fa referència a les 
actuacions dels seus governants i estem obligats a rendir comptes, en aquest cas, Govern i oposició. 
Per tant, hem de garantir la pluralitat i l’equitat en els mitjans de difusió dels que es dota l’Ajuntament 
per a que tots, Govern i oposició, estiguem en igualtat de condicions.  
 
Voldria recordar que en aquell moment –al 2016– el nostre grup municipal, referent al tema de la 
transparència, vam haver d’elevar una queixa al Síndic de Greuges precisament per aquesta opacitat 
que nosaltres enteníem que tenia el Govern municipal a l’hora de facilitar-nos informació i 
documentació que enteníem nosaltres imprescindible per al correcte desenvolupament de la nostra 
tasca d’oposició, on tenim –recordo– el dret i el deure de fiscalitzar l’acció de Govern. 
 
També vam dir en reiterades ocasions, i vam manifestar, la dificultat de poder trobar informació al web 
de l’Ajuntament dels grups de l’oposició, ja que allò era una mena de laberint, i per penjar informació i 
trobar informació dels grups municipals de l’oposició era complicat. Ara en aquests moments, 
certament, les circumstàncies han canviat una mica, no del tot. La pàgina web ja no és la mateixa que 
era al 2016 i nosaltres mateixos de vegades, el nostre grup municipal, penja informació, tot i que és 
veritat que encara és una mica dificultós per poder accedir-hi. 
 
De totes maneres, també, i en aquest sentit, hem de ser equitatius i justos i hem de dir que hi ha 
algunes coses que han millorat i que han canviat. Vostè en la moció parlava, feia referència a penjar els 
resultats de les mocions que es presenten al Ple, i aquí sí que hem pogut observar que hi ha un apartat 
que posa “Actes, mocions” on es pengen els resultats de les votacions de les mocions i on s’indica 
quins grups han votat a favor, en contra o s’han abstingut. Per tant, jo crec que és just ressaltar 
aquestes coses, com també hem fet en allò que considerem que és negatiu. 
 
Per tant, des del grup municipal entenem i continuarem defensant la necessitat de transparència i 
equitat en els mitjans públics com element necessari i imprescindible en una societat veritablement 
democràtica, així com ho vam fer al 2016. I és per això, per l’esperit d’aquesta moció, que entenem que 
hem de votar a favor, tal i com hem dit a l’inici del nostre discurs. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyora alcaldessa. Regidores i regidors, bona 
tarde. Quan es presenten mocions sempre hi ha una part, que és la introducció, allí on tu fas reflexions i 
que després passes a la part que realment es vota i a la que, si es vota afirmativament, s’ha de donar 
compliment. Jo el que passaré és a aquesta part, aquests tres punts que vostès trauen a consideració 
d’aquest Ple i que, si es votés a favor, hauríem de complir. 
 
Llavors, al punt número 1 demanen la constitució d’un consell municipal de comunicació per tal de 
garantir la independència dels mitjans de comunicació públics municipals. Miri, el nostre grup creu que 
tant l’anterior com l’actual cap de premsa de l’Ajuntament actuen amb total independència.  
 
També tenim una ràdio municipal pública –avui mateix tots els partits hi podien estar allí– que 
reflecteixen la pluralitat d’aquest Ajuntament. 
 
I respecte la web municipal, els seus contingut són gestionats també per personal tècnic de la casa. 
Deia la regidora Dolors que potser hi ha hagut dificultat de penjar alguna cosa. Jo crec que el personal 
tècnic de la casa, si hi ha alguna dificultat per poder-ho fer, ens donaran a qui sigui, al partit que sigui, i 
ens ensenyaran i ens guiaran amb els passos necessaris per a que no hi hagi cap problema. 
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Per tant, respecte a la web, el que deia és que els continguts estan gestionats per personal tècnic de la 
casa i té un funcionament molt similar a altres ajuntaments com pugui ser Cambrils, Reus o Tarragona.  
 
A més, recentment ens han renovat el Segell Infopartcipa. És un Segell que ja des del 2013 que ens el 
van renovant i que hem rebut per part del Laboratori de Periodisme i Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, que és un Segell que premia la qualitat i la transparència en la comunicació 
pública. O sigui, que respecte al punt 1 hauríem de votar que no. 
 
Respecte al punt 2, demanen la publicació de totes les notes de premsa a l’apartat de notícies del web. 
Dir-los-hi que cada grup municipal, com ha dit també la regidora Dolors Bel, té un espai al web del 
nostre Ajuntament per publicar-les. Si entreu a l’apartat “Grups polítics” trobareu tres opcions: Articles –en 
aquest cas Movem Tortosa n’ha penjat dos al 2017–, Documents –Movem Tortosa no en té cap de 
publicat– i també hi ha un enllaç que t’adreça al web, o sigui, et fa entrar dins el web de cadascun dels 
partits d’aquest Ajuntament. Per tant, aquí també hauríem de votar que no. 
 
I al punt 3 de la moció demanen la publicació dels costos de totes les campanyes institucionals 
contractades als mitjans de comunicació. Això està al web, el cost de totes les campanyes del 2015, del 
2016 i del 2017, el que s’ha pagat a cadascun dels mitjans. La informació està al web, com li he dit. Hi 
ha que entrar a l’apartat de “Transparència”, “Gestió econòmica” i allí estan penjades les campanyes 
institucionals. 
 
És per tot això que als tres punt hem de votar que no, i és la posició d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. 
 
Intervenció del Sr. Ferré 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Ferré: Alcaldessa, regidores, regidors, en primer lloc, els mitjans de 
comunicació digitals o xarxes socials de l’Ajuntament de Tortosa, no estan gestionats ni per l’alcaldessa 
ni pel Govern local, sinó per cadascuna de les àrees competents en funció de la seva tipologia i, en tot 
cas, pel personal tècnic i professional, i no polític.  
 
Al web de l’Ajuntament s’informa de totes les xarxes socials que disposa l’Ajuntament en l’apartat de 
Participació Ciutadana, Sistemes de Comunicació i Estigueu al Dia. Hi ha pàgines de Facebook de 
l’Ajuntament, de l’Escola de Música, de l’Escola del Teatre, de Ràdio Tortosa, de Tortosasport, de la 
Festa del Renaixement, del Museu, de Turisme, de Festes i del Viver d’Empreses.  
 
Comptes de Twitter de l’Ajuntament, de l’Escola de Música, de Policia Local, de l’Escola de Teatre, del 
Museu, del Viver d’Empreses, de Ràdio Tortosa, i de Turisme. I també apareixen els canals de Youtube 
de Turisme i els comptes d’Instagram de Ràdio Tortosa i de Turisme.  
 
En l’actualització del web s’afegirà el compte d’Instagram de l’Ajuntament de Tortosa, que s’ha 
recuperat en el darrer mes, així com també els comptes de la Policia Local, el Teatre Auditori i la 
Biblioteca, entre altres, ja que les xarxes socials són un dels canals de comunicació que més s’utilitzen 
per estar informats i seguirem apostant per fer-ne difusió per aquests mitjans.  
 
A la moció diuen que no tenen el control de cap organisme, perquè precisament no hi ha cap organisme 
competent que ho faci, no aquí, sinó a cap ajuntament. I sobre la independència informativa, és evident 
que la hi ha quan estan gestionats per professionals i tècnics de la casa, sense que existeixi cap 
consigna política en el seu ús.  
 
Diu que es confon amb instrument de propaganda del Govern. En cap cas es fa propaganda de Govern. 
Les xarxes socials i mitjans digitals, com és el web, serveixen per difondre l’acció del Govern que es fa 
des de cadascuna de les àrees i departaments de l’Ajuntament, també per difondre informació d’interès  
del ciutadà com pugui ser la preinscripció escolar, afectacions de trànsit, pagament de tributs, i també 
per difondre agenda cultural i de ciutat. 
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Compartim l’afirmació que els mitjans de comunicació púbics són un instrument que ha de reflectir la 
llibertat d’expressió i per això tenim una ràdio municipal pública que reflecteix la pluralitat d’aquest 
Ajuntament. Li vull recordar que amb anterioritat a aquest Govern, l’oposició no podia anar a la ràdio a 
expressar els seus pensaments.  
 
Respecte al web municipal, els seus continguts són gestionats també per personal tècnic de la casa i té 
un funcionament molt similar a altres ajuntaments com pugui ser Cambrils, Reus o Tarragona. En 
l’apartat de notícies es publiquen aquelles que tenen relació amb informació d’interès al ciutadà o 
d’acció de Govern de l’Ajuntament, però en cap cas, es publiquen notes de premsa de cap dels grups 
municipals, tampoc dels del Govern.  
 
A més, tots els grups municipals, com ja li he dit, del consistori tenen un apartat al web on poden penjar 
documents, ja siguin notes de premsa o mocions, i un enllaç directe amb la pàgina web del seu partit 
polític. 
 
Des dels serveis de l’Àrea de Comunicació estan treballant per poder afegir els comptes de Twitter de 
cada regidor a la seva fitxa personal i també un apartat nou on es puguin penjar les convocatòries de 
premsa. També els anuncio que enguany el web municipal tornarà a ser reconegut amb el Segell 
Infoparticipa que, ininterrompudament des del 2013, hem rebut per part del Laboratori de Periodisme i 
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el segell que reconeix la qualitat i la 
transparència de la comunicació pública. I estem entre els 40 perfils de Twitter més influents de l’Estat, 
tan l’Ajuntament com l’alcaldessa, per tant no ho deurem fer tan malament... 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Seguidament pren la paraula la Sra. Alcaldessa:  Hauria d’acabar, senyor Ferré. 
 
Intervenció del Sr. Ferré 
Continua el Sr. Ferré: ...tenint en compte els milers d’ajuntaments a l’Estat. 
 
Per tant, sobre els acords proposats, ens proposa la constitució d’un consell municipal de comunicació 
per garantir la independència dels mitjans.... 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
A continuació pren la paraula la Sra. Alcaldessa:  Senyor Ferré, hauria d’acabar la seva intervenció. 
 
Intervenció del Sr. Ferré 
Continua el Sr. Ferré: ...de comunicació sobre la publicació. Per tot l’exposat, el nostre vot serà contrari 
a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, alcaldessa, regidors i regidores, en primer lloc, abans 
d’explicar el nostre argumentari final, deixar molt clar que no hem parlat en cap moment de la ràdio 
municipal, sinó que la moció està centrada amb els mitjans de comunicació digitals de l’Ajuntament i, 
per tant, de les xarxes socials: Facebook, Twitter i Instagram dels comptes oficials del nostre 
Ajuntament i de la pàgina web. Per tant, del tema de la ràdio municipal no hem dit res i vull que quedi 
claríssim en aquest sentit perquè estem satisfets del funcionament de la mateixa. 
 
Dit això, jo crec que els tortosins i tortosines han pogut veure amb el debat com tots els grups de 
l’oposició, amb punts de vista ideològics molt diferents com el Partit Popular o la CUP, tenim una visió 
sobre els mitjans de comunicació, i l’equip de Govern sembla ser que no, que tot el que s’està fent és 
correcte. Jo crec que això evidencia de que no s’està fent bé perquè no hi ha un consens i, per tant, 
s’està utilitzant el Facebook, l’Instagram i el Twitter de l’Ajuntament, l’oficial, amb una visió només del 
Govern, i aquí em remeto amb les intervencions que s’acaben de produir. 
 
Algunes puntualitzacions: les mocions es poden posar a la pàgina web de l’Ajuntament, senyor Monclús, 
ja ho sabem. Però vostè s’hauria de llegir la moció, perquè a la moció el que estem dient és que no 
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volem que es puguin posar a l’espai que tenim els diferents grups municipals –que per trobar-lo, per 
cert, jo que de vegades intento anar, em costa molt– sinó que volem que es fiqui a l’apartat de notícies 
principals, quan entres a la pàgina web de l’Ajuntament, com ho fa Amposta, governant per Esquerra 
Republicana, que quan entres a l’Ajuntament d’Amposta et trobes notícies del Govern i notícies de 
l’oposició perquè consideren que l’Ajuntament som tots, amb igualtats d’oportunitats. Tots iguals. No 
pot ser que uns per trobar una notícia hagis de fer no sé quin recorregut que pots tardar 3 o 4 minuts i 
l’altre te’l trobes davant. 
 
També a la moció deia clarament: al Facebook, al Twitter de l’Ajuntament no es posa les mocions que 
s’aproven o que no s’aproven i qui ha votat a favor i en contra, i els tortosins i tortosines l’únic que han 
de fer és anar al compte oficial de l’Ajuntament i veure-ho. Veure si posa “moció de tal grup, vots a 
favor, tals; en contra, tals; aprovada” o el text de la moció. I això ho estan fent els altres ajuntaments. I 
això és el que estem reclamant perquè pensem que és absolutament just que es fes per millorar, des 
del punt de vista democràtic, el que és el funcionament del nostre Ajuntament. 
 
I el consell municipal de comunicació va en aquesta línia. Si el tinguéssim creat i estiguéssim 
representats tots i, com hem demanat aquí, hi hagués un representant del Col·legi de Periodistes de la 
Demarcació de Terres de l’Ebre, podria també jugar un paper d’àrbitre i estic convençut de que si es fes 
així canviaria i avui aquesta moció no s’hauria de debatre i no hi hauria aquesta situació entre Govern i 
oposició. Per tant, jo crec que s’han equivocat una vegada més. 
 
I a la senyora Roigé, que va dir allò de la mà estesa a l’oposició, jo li vull dir que fa poquet que és 
alcaldessa –alcaldessa sense haver passat per les urnes, ja ho sap vostè– i ja ha tingut temps per anar 
demostrant amb fets i no amb paraules alguns canvis. Jo li vaig oferir tres pactes de ciutat, de moment 
no m’ha contestat absolutament res sobre aquest tema. En l’últim Ple li vam oferir una comissió també 
sobre la transparència de la candidatura de Patrimoni de la Humanitat, també la van votar en contra. I 
avui ha tingut una altra oportunitat i veig que continua... 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Seguidament pren la paraula la Sra. Alcaldessa:  Senyor Jordan, se li ha acabat el temps. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Continua el Sr. Jordan: ...i veig que continua governant com el seu antecessor. Per tant, lamentar aquest 
posicionament que penso que és negatiu per a la nostra ciutat i per al nostre Ajuntament. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb nou vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E(4), PSC-CP (3), CUP-
AE-PA (1) i PP (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals de PDeCAT (8) i ERC-AM (4). 
 
 
 
 
11 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA PER CREAR AJUDES PER ALS 
EMPRENEDORS/ES I PER AL PETIT I MITJÀ COMERÇ DE LA CIUTAT. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal de Movem Tortosa – Entesa. 
 
“ En l’actualitat la situació econòmica que existeix a la nostra ciutat i país continua essent molt 
preocupant. Així, tot i que Tortosa ha perdut població en els darrers anys, la xifra d'atur continua essent 
altíssima i milers de persones estan desocupades. A més, molt del treball que existeix a Tortosa és 
precari amb uns sous baixos possibilitats gràcies a les reformes laborals aprovades pel PP, PSOE i 
PDeCAT en els últims anys, que van ser contestades pels treballadors i treballadores amb convocatòries 
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de dues vagues generals. També els índexs de pobresa són molt preocupants amb xifres elevadíssimes 
que afecten molts tortosins i tortosines. 
 
A més a més, la deslocalització de diferents fàbriques i les retallades en el sector públic efectuades pels 
governs de l’Estat i la Generalitat han provocat un efecte encara més negatiu en l’economia de la nostra 
ciutat. 
 
D'altra banda, el comerç, especialment el petit i mitja, és un dels sectors que està sofrint les 
conseqüències d'aquesta situació i, a més a més, s'enfronta a altres reptes derivats de la globalització 
econòmica amb una dura competència efectuada per les grans empreses i per la venda online que 
s’està generalitzant amb l’avenç de les noves tecnologies. 
 
És per tot això que molts d'ajuntaments, conscients d'aquesta situació, han començat a efectuar 
polítiques per a incentivar i ajudar l’emprenedoria local amb l’objectiu d'incentivar la inserció laboral per 
compte propi a partir de la creació d'una línia de subvencions destinades a persones que trobant-se en 
situació d'atur i empadronades al municipi iniciïn una nova activitat econòmica com a treballadors i 
treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals, socis CB i SCP) o com a noves persones 
sòcies de cooperatives de treball associat amb alta al RETA. 
 
D'altra banda, i en relació a la potenciació del comerç petit i mitja, també hi ha molts d'ajuntaments del 
país que en els darrers anys han creat línies d'ajudes dirigides a fomentar la implantació, modernització 
i innovació de les empreses comercials, d'activitats i serveis finançant entre un 20% i un 50% de les 
obres, marcant uns topalls màxims. En termes generals, es tracten d'ajudes que subvencionen 
actuacions per millorar l’interior i l’exterior dels locals comercials, millorar l’eficiència energètica i la 
sostenibilitat de les instal·lacions, afavorir la renovació tecnològica o l’eliminació de barreres 
arquitectòniques. 
 
És per això que els Grup Municipal de Movem Tortosa proposa al Ple els següents acords: 
 
1. La creació d'una línia de subvencions destinades a fomentar l’emprenedoria a la ciutat a partir de la 
creació d'unes bases reguladores prèviament estudiades i analitzades en la comissió corresponent de 
l’Ajuntament. 
 
2. La creació d'una línia de subvencions destinades a fomentar la implantació, modernització i innovació 
de les empreses comercials, d'activitats i serveis. 
 
3. Comunica els presents acords a les associacions comercials i empresarials de la ciutat així com els 
sindicats presents a Tortosa. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de MT-E, senyor Jordi 
Jordán i Farnós: Molt bé doncs, en aquest sentit, una altra moció que presentem avui per part de 
Movem de Tortosa està relacionada amb la situació econòmica de la nostra ciutat. 
 
Vull recordar que a hores d’ara a la nostra ciutat hi ha milers de tortosins i tortosines que encara estan 
a l’atur, amb percentatges, cert, que ha baixat l’atur, però també hem de recordar-li al Govern que ha 
baixat la població de la nostra ciutat, ha baixat la demografia i ha baixat també la població activa i, per 
tant, també és normal que si es perd població acabi baixant la xifra d’atur. 
 
Des del punt de vista de xifres de pobresa també, malauradament, tenim molts tortosins i tortosines 
que estan en una situació límit i, com hem dit, tot això és degut a tota una sèrie de polítiques que 
s’estan duent a terme a nivell general i que, evidentment, també afecten a Tortosa. 
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I després en l’apartat, concretament, del comerç i, especialment, del comerç petit i mitjà també volem 
recordar que, segons l’estudi oficial de la Universitat, en la seva diagnosi del Pla estratègic de Tortosa, 
clarament marca i explica com durant aquests últims anys el comerç de Tortosa ha perdut importància 
des del punt de vista econòmic, passant d’un 24% a un 20% de la població ocupada i, per tant, jo crec 
que davant d’aquestes xifres el que hem de fer és reaccionar i intentar impulsar mesures per reactivar 
l’economia i, per tant, donar facilitats a totes aquelles persones que estan a l’atur per poder treballar. I, 
per una altra banda, en l’àmbit del comerç, també tirar endavant polítiques per ajudar al comerç, 
especialment el petit i mitjà. 
 
El petit i mitjà comerç, que té reptes molt importants al seu davant, com els temes de la globalització 
econòmica, les grans superfícies comercials que existeixen aquí i existeixen arreu, però per això s’ha 
ajudar al petit i al mitjà comerç. O també tot el fenomen de la venda per Internet, que està fent que 
molta gent compri per Internet i, per tant, això acaba afectant al comerç tradicional. 
 
Davant d’aquesta situació, tant en l’àmbit de l’economia com del comerç, des de Movem Tortosa el que 
volem és proposar dos línies d’incentiu i d’ajuda per potenciar aquest sector econòmic. Per tant, la 
moció en concret el que els hi proposa és, com també estan fent molts altres ajuntaments –a veure si 
ara voten a favor o en contra, això ja ho veurem– però ho dic i torno a dir, que ho estan fent molts 
ajuntaments el que avui presentarà Movem Tortosa aquí a l’Ajuntament que és, per una banda, crear 
una línia de subvencions per part de l’Ajuntament amb l’objectiu de fomentar la implementació, la 
modernització i la innovació del comerç. Com? A través d’aquestes ajudes que es podrien donar si els 
comerços fan millores, fan obres a nivell interior o exterior del mateix local, si fan millores en l’eficiència 
energètica, en la sostenibilitat de les instal·lacions, en afavorir la renovació tecnologia i, per tant, també 
en sumar-se a la venda per Internet com estan fent les grans empreses, o també amb l’eliminació de 
barreres arquitectòniques. Per tant, és una línia que molts ajuntaments estan tirant endavant per 
facilitar l’impuls del petit i mitjà comerç de la nostra ciutat. 
 
I en segon lloc, l’altra proposta, l’altra línia d’ajudes que proposem que es podria crear per part del 
nostre Ajuntament i que està dirigida a aquelles persones que estan a l’atur és una subvenció que 
pensem que es podria crear una línia de subvencions destinades a persones que estan en situació 
d’atur però que volen crear una empresa a través de donar-se d’alta com a treballadors i treballadores 
autònoms o també com a membres de persones sòcies de cooperatives de treball. Per tant, entenem 
que aquesta línia de subvencions també ajudaria a incentivar l’emprenedoria que també, 
l’emprenedoria, és una de les polítiques que fa falta impulsar per part del nostre Ajuntament, segons la 
diagnosi que s’ha fet per part de la Universitat, del Pla estratègic. 
 
Per tant, són dos propostes molt concretes, que estan fent molts ajuntaments i que entenem que a 
Tortosa són també necessàries. El que esperem és que avui l’equip de Govern les acabi aprovant i, per 
tant, el que acabi és impulsant, ajudant en la mesura del possible a que hi hagi més emprenedoria a la 
nostra ciutat i a enfortir el nostre comerç, especialment el petit i mitjà. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyora alcaldessa, regidores, regidors, bé, jo, llegint la 
moció que vostè ha presentat, senyor Jordan, em pareix molt descriptiva de la situació. Vostè parlar 
d’una situació econòmica greu o preocupant de la nostra ciutat, en efecte; parla de que la xifra d’atur és 
altíssima, en efecte; parla vostè també que els índexs de pobresa són també elevats; parla també de 
que la deslocalització de diferents fàbriques també ha afectat la nostra economia municipal; i també les 
retallades en el sector públic. I tot això ha anat directament a un dels sectors més importants que 
tenim, que és el comerç. 
 
El comerç està sofrint les conseqüències d’aquesta situació, a més de conseqüències externes, però 
directament incidents en la seva activitat econòmica, com és la globalització econòmica, com pot ser la 
competència de les grans empreses o la competència de l’Internet –on line– que cada vegada és més 
forta. 
 
Amb això els ajuntaments, evidentment, han de plantejar una actuació activa, proactiva com vostè diu 
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aquí, en dos sentits, en dos línies, més –com ara jo expressaré– una, vostè diu, subvencions destinades 
a persones que trobant-se en situació d’atur i empadronades al municipi iniciïn una nova activitat 
econòmica com a treballadors i treballadores autònoms, autònomes. I d’altra banda, vostè proposa aquí 
línies d’ajudes dirigides a fomentar la implantació, la modernització i la innovació de les empreses 
comercials, d’activitats i de serveis, finançant entre un 20% i un 50% les obres que facin per començar 
la seva activitat. 
 
Jo li votaré a favor i espero que tingui molta sort amb aquesta moció per un tema, i és que jo el 12 de 
setembre de 2016 vaig presentar una moció parlant dels traspassos de negocis. En aquella moció jo 
plantejava millorar el tractament fiscal i la gestió administrativa en el cas de canvi de titularitat, de 
traspàs de negocis o de cessió dels negocis, així com altres aspectes de reduir impostos i taxes 
municipals en el cas de traspassos de negocis, no entre familiars sinó entre una persona que cessa i 
una altra que vol seguir aquesta activitat. També demanava –i així ho deia– millorar la fiscalitat per la 
prestació de serveis urbanístics en els casos que dic aquí i tal. 
 
Vostès no estaven, se’n van tindre que anar en aquell Ple i em vaig quedar com l’únic grup municipal 
defensant les meves mocions que, per cert, l’equip de Govern me les va destrossar les dos. Per tant, 
aquesta no va tirar endavant. 
 
I l’altra la vaig presentar el 05 de desembre de 2016 en què demanava un abonament d’aparcament 
per als autònoms. I allí deia que l’Ajuntament estudiï la possibilitat de crear una targeta d’abonament 
d’empresa i autònoms per tal d’estacionar els seus vehicles comercials a l’àrea regulada d’aparcament 
–la zona blava– quan tinguin la seva seu social a la ciutat de Tortosa i estiguin al corrent dels 
pagaments. I aquesta també vostès me la van aprovar.... 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Senyor Dalmau, se li ha acabat el temps. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Continua el Sr. Dalmau: .. i l’equip de Govern me la va tirar cap avall. Espero que tingui vostè més sort 
amb la seva moció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Gràcies. Votarem a favor de la proposta, però voldríem 
utilitzar aquests tres minuts per fer alguns matisos des d’una vessant crítica i constructiva al mateix 
temps. 
 
La primera, ens haguera agradat que la proposta tingués més incidència o que apostés més pel 
cooperativisme, creiem que és el model de producció que s’ha de fer des de la intel·ligència col·lectiva, 
com és el cooperativisme, millor que apostar per un model més individualista, com és el de 
emprenedoria, molt vinculat al model capitalista que tenim actualment al segle XXI. 
 
Recordar que la setmana que ve a Ulldecona hi haurà una fira, precisament, d’economia social i 
cooperativista. I que es fa a Ulldecona perquè Ulldecona i Amposta són els dos municipis de les Terres 
de l’Ebre que més estan apostant pel cooperativisme. Ens agradaria que l’Ajuntament de Tortosa, en un 
futur, també sumi en aquestes propostes que es fan a nivell de territori en el tema del cooperativisme. 
 
La segona és sobre el concepte d’emprenedoria. Ens agradaria destacar que aquest concepte el que 
pretén és traslladar la responsabilitat de trobar treball a la persona. Abans era l’Estat el que es 
preocupava de fer polítiques de plena ocupació, el que convocava llocs públics, el que creava empreses 
públiques, era l’Estat el que s’encarregava de buscar ocupació per a la gent i ara es trasllada aquesta 
responsabilitat a les persones.  
 
Un estudi de la crítica Universitat de Berkeley, a Califòrnia, revela que els emprenedors amb èxit són, 
majoritàriament, homes blancs i amb un nivell educatiu alt. I, a més, que els emprenedors exitosos 
tenen darrera un capital financer amb el qual es poden atrevir a arriscar-se, que és el que se suggereix 



-  Pàg. 34 / 72 -           MGE / sbh 
 

que ha de fer una persona emprenedora. De fet, un article publicat al País per Sara Berbel parlava de 
l’emprenedoria i deia això al respecte: “El model socioeconòmic importat dels Estats Units enalteix 
l’emprenedor, així en masculí i singular, com a exemple paradigmàtic de l’assoliment per als que 
s’esforcen i lluiten agosaradament per aconseguir els seus objectius. En definitiva, el mite del ‘Self-
made man’ –és a dir, de l’home fet a si mateix–, tan assumit en la cultura nord-americana”. Aquest és 
el resultat de la derrota de la socialdemocràcia europea, que dona pas al paradigma neoliberal en el 
qual el lema és ‘Menys estat i més autonomia personal’. Menys comunitat i més individualisme. 
 
I voldríem aprofitar també per fer una petita reflexió en el tema del comerç. Creiem que hem d’engegar 
un debat a nivell de ciutat més ample, en el que plantegem quin model de comerç volem per a la ciutat. 
Un model de comerç que aposti per continuar ampliant la superfície dedicada a grans comerços i 
multinacionals a les afores de la ciutat? O un model de comerç que aposti pel petit comerç? Des del 
nostre punt de vista no és compatible apostar alhora per un i per l’altre, no és compatible donar ajuts al 
petit comerç i al mateix temps permetre i autoritzar que s’instal·lin més grans empreses al nostre 
municipi perquè al final, si conviuen els dos, el peix gran s’acaba menjant al peix menut. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
A continuació pren la paraula el Sr. de la Vega: Gràcies alcaldessa. Regidors, regidores, també vagi per 
davant que votarem a favor de la seva moció perquè creiem que és molt interessant, a l’igual que 
moltes mocions que nosaltres hem presentat, el grup socialista ha presentat en aquest Ple, i li ficaré 
varis exemples.  
 
Hem presentat mocions per demanar beneficis econòmics per als emprenedors, per a suport al petit 
comerç –aquesta incloïa també un pla estratègic, entre altres–, mesures concretes per al comerç online 
–que ara tothom ha explicat també el problema que hi ha per potenciar el comerç online, justament, 
dels comerços de Tortosa–, la creació d’una taula per a l’impuls de l’ExpoEbre i Fira Tortosa perquè, 
evidentment, tot el que té a veure amb la promoció econòmica, de suport, impuls municipal al comerç 
de Tortosa per minimitzar els efectes, per exemples, de les obres del Pont, concurs d’idees per a 
l’enllumenat de Nadal... I en el nostre programa electoral, justament, portàvem 52 propostes també que 
tractaven sobre el comerç local de la nostra ciutat. També en aquest programa electoral presentàvem, 
per exemple, entre altres coses, la creació d’empreses locals i cooperatives mitjançant microcrèdits, 
senyalització comercial i georeferència electrònica i propostes per a l’ocupació i fomentar la 
contractació de nous treballadors, que això, encara que entrava dins del Pla de xoc contra l’atur, al final 
hem pogut veure que després de casi 3 anys que portem de Govern municipal –que també va prometre 
que faria un Pla de xoc contra l’atur– no s’ha produït. 
 
Però, en aquest sentit, cal recordar que les dos primeres mocions que es van votar en aquest Ple 
municipal aquest mandat van ser socialistes. Una era social, que era sobre els menjadors escolars, i 
l’altra era sobre el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre, o sigui, econòmica. Sempre hem cregut que la 
part social i la part econòmica és el que els regidors i regidores del nostre grup municipal socialista hem 
treballat.  
 
Però per parlar també del comerç val la pena fer una petita diagnosi de quina situació comercial tenim a 
Tortosa, i he buscat unes quantes dades per poder compartir amb tots vostès. Des del 2008 al 2009 ha 
baixat un 9% l’afiliació al Règim de Treballadors Autònoms de Tortosa i això crec que és un indicatiu. 
Una altra dada també que considero bastant interessant és que al 2002 –i justament governàvem, en 
aquest cas, també els socialistes– teníem 663 establiments comercials a la ciutat, i això que teníem 
3000 habitants menys que ara, i en canvi ara, a data de 2017 tenim 577 establiments segons el cens 
que a la Generalitat he pogut consultar gràcies a les pàgines de la Generalitat. Això significa que hem 
perdut un 13% d’establiments comercials a la ciutat. 
 
O, per exemple, les dades del 2016 al 2017 a la comarca del Baix Ebre –que, clar, nosaltres casi 
representem la meitat d’habitants–, la comarca del Baix Ebre ha perdut un 2,53% d’establiments 
mentre que a Catalunya s’ha guanyat un 1,87%. Evidentment, aquestes dades ens demanen que 
apliquéssim mesures al municipi de Tortosa... 
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Alcaldessa:  Senyor de la Vega, hauria d’anar acabant. 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
Continua el Sr. de la Vega: ....perquè sinó serà massa tard. Gràcies i disculpi’m que m’hagi passat 5 
segons. 
 
Intervenció de la Sra. Girón 
Seguidament pren la paraula la Sra. Girón:  Alcaldessa, regidores, regidors, coincidim i som plenament 
conscients de la situació que pateix el petit i mitjà comerç arran de la terrible situació econòmica que 
estem vivint i per això treballem per millorar-la.  
 
L’Ajuntament de Tortosa té una trajectòria molt consolidada en el camp de l’emprenedoria i de 
l’assessorament de les petites i mitjanes empreses ja que  des de fa més de 20 anys, mitjançant els 
tècnics i tècniques del CFO, els de l’àrea de Promoció Econòmica i els del Viver d’Empreses, hi treballen 
de manera coordinada i intentant crear sinèrgies entre els emprenedors i empresaris. 
 
Tanmateix, des de l’any 2014, l’Ajuntament de Tortosa està acollit al Programa Catalunya Emprèn, 
l’objectiu del qual és fomentar l’esperit emprenedor i des del qual és fan accions de formació, 
assessorament a persones emprenedores, treball per a la consolidació de negocis, gestió de la formació 
empresarial, etc.  
 
A més, mitjançant la promoció de diferents establiment de la ciutat, enfortim l’esperit emprenedor 
portant a terme tasques concretes d’assessorament en punts estratègics de la ciutat. 
 
Però lamentablement, sense més línies de finançament, no podem fer front a tots els punts que ens 
demanen. És per això que no donarem suport a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Lehmann 
A continuació pren la paraula el Sr. Lehmann: Gràcies alcaldessa. Senyor Jordan, en primer lloc, si em 
permet, sí que vull aprofitar per agrair l’esforç i la dedicació que tenen totes les persones de l’Àrea de 
Promoció Econòmica, especialment des del Centre de Formació Ocupacional i del Viver d’Empreses per 
estar treballant dia a dia en afavorir la inserció laboral dels tortosins i tortosines i també per ajudar a la 
creació d’empreses, de negocis, de comerços a la nostra ciutat. És així com dins de poc presentarem la 
memòria d’activitats del 2017, com venim presentant cada any la de l’any anterior i també les 
previsions per enguany. I també en primícia, ara que no ens sent ningú, els hi puc avançar algunes 
dades, que són que han passat pels nostres serveis 885 persones, de les quals n’hem aconseguit 
inserir 314 al mercat laboral i crear 28 empreses.  
 
Tot això ens ha ajudat a que a dia d’avui, al primer trimestre del 2018, tinguéssim una taxa d’atur del 
13,5%, que si bé hem de seguir lluitant per aconseguir reduir-la, és la més baixa des de que va iniciar-
se la crisi econòmica allà pel 2008. I que els milers de persones que estan a l’atur a Tortosa, que vostè 
ho diu, jo els concretaria una mica més per no ser tan catastrofista i parlaria de que, desgraciadament, 
seguim tenint 2.200 persones a l’atur, especialment en el sexe femení, però que potser tinguéssim que 
acotar una miqueta més aquests números. A l’igual que parla en la seva exposició de les xifres 
elevadíssimes, com ho diu?, dels índexs de pobresa, i quan acaba de presentar precisament la Creu 
Roja el seu índex, deien que han disminuït tots els números de famílies que necessiten ajuda. 
 
Però bé, fet aquest reconeixement i entrant directament a la moció, que és el que ens pertoca ara, jo li 
explicaré els dos motius pels quals la declinarem, motius que, d’altra banda, segur que coneix. El primer 
és que sap que els ajuntaments, les entitats locals no tenim competències pròpies en emprenedoria. 
Desenvolupem tots els programes que ens venen d’altres administracions però, si vol demà o quan 
vulgui o si vol ara, li ensenyo la llei on destaca les competències dels ajuntaments i veurà que 
l’emprenedoria no surt per cap banda. 
 
Però més enllà d’això, el fet més important a destacar sí que seria que tot el que vostè està demanant 
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ho està fent, any rere any, el Departament d’Empresa i Coneixement a través del CCAM. Totes les línies i 
els incentius de cara als comerços, més de 8,5 milions d’euros al 2017 en participació a fires, en 
transformació digital –que és el que vostè deia–, la nova implantació de comerços, la millora dels 
establiments, la promoció de l’artesania i la moda, és a dir, encara abasta molt més. Jo crec que les 
administracions el que hem de fer és complementar-nos i no duplicar-nos, perquè sinó el que creem és 
una confusió bàrbara. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, alcaldessa, regidors i regidores, en primer lloc també 
m’agradaria deixar molt clar que estic a favor de tota la feina que està fent el Departament de Promoció 
Econòmica, el Centre d’Ocupació el Viver d’Empreses i que això no va en contra d’ells, com he vist que 
s’ha intentat insinuar per part d’alguns membres del Govern, ans al contrari, això és una proposta que 
fem de més perquè estem al Ple de Tortosa i, davant de les 2.200 persones que estan aturades, com 
deia el senyor Lehmann, de la xifra d’atur que tenim a Tortosa i de la situació que tenim al comerç –que 
no entraré a discutir-la, simplement el tortosins i tortosines poden passejar-se per la nostra ciutat i 
poden entendre el que estic dient–, crec que des de l’Ajuntament hem de reaccionar, hem de tenir una 
actitud proactiva i per això Movem Tortosa avui presenta aquestes mocions. 
 
M’agradaria, evidentment, agrair a tots els grups –també de l’oposició– que han donat suport a la 
nostra proposta. Al senyor Rodríguez de la CUP m’agradaria dir-li que a la nostra proposta apostem pel 
cooperativisme, ho he dit, però també ho havíem ampliat, evidentment, al tema dels autònoms perquè 
pensem que també és important i perquè s’ha de fer, no?, de manera consensuada, però estem d’acord 
amb que cal impulsar molt més l’economia social a Tortosa, que és molt fluixa també si la comparem 
amb altres ciutats. 
 
I, com deia, lamentar el que Esquerra Republicana i Convergència i el PDeCAT avui ha tornat a fer, que 
és votar en contra d’aquestes mocions. Deia, des d’Esquerra Republicana, que hi ha una força tradició 
a Tortosa per l’emprenedoria. Sí, s’han fet coses durant aquests últims 20 anys, però la diagnosi del Pla 
estratègic que ha fet la Universitat diu que fan falta moltes polítiques en emprenedoria i, per tant, no 
ens hem de quedar satisfets amb el que s’ha fet, sinó que hem d’anar més enllà. 
 
En aquest sentit, jo els hi vull recordar també als senyors d’Esquerra Republicana que l’Ajuntament 
d’Amposta, governant per Esquerra Republicana, aquestes dos línies que estic avui proposant jo aquí 
les han aprovat durant aquests últims dos anys. Per tant, no sé, crec que és evident que vostès avui 
haguessin pogut sumar-se a una proposta que en un ajuntament molt proper l’estan fent. 
 
Això també respon als senyors del PDeCAT, que diuen que l’Ajuntament de Tortosa no té competències, 
quan l’Ajuntament d’Amposta i altres ajuntaments de tota Catalunya estan tirant endavant aquestes 
línies i, per tant, si les estan tirant endavant és perquè es poden dur a terme i, per tant, també són 
complementàries a les línies d’actuació que estan portant altres organismes. De fet, a les convocatòries 
que hem estat mirant precisament ho posava dels diferents ajuntaments: “aquestes ajudes són 
complementàries a les que està tirant endavant la Generalitat o altres administracions”. 
 
Per tant, jo penso que avui ens tornem a trobar davant d’una d’aquelles excuses que utilitza el Govern 
municipal. Estic convençut que d’aquí a poc aquestes mesures s’acabaran aprovant, com tantes altres 
coses que nosaltres hem dit i que se’ns ha votat en contra: pressupostos participatius, la gratuïtat del 
pàrquing del Bimil·lenari, el tiquet fresc, la plaça de l’Ajuntament, la piscina realista, el Pla estratègic, el 
balneari del Porcar, tot això són mocions que se’ns han votat en contra al Ple de l’Ajuntament de 
Tortosa, que després s’han fet i ara espero, no per Movem Tortosa sinó pel bé de la ciutat, que això 
també passi i que tard però, com a mínim, en un futur s’acabi fent perquè és absolutament important i 
necessari per impulsar l’economia de Tortosa, tenint en compte aquestes més de 2.200 persones que 
estan a l’atur i aquest comerç que necessita un impuls per part del nostre Ajuntament. Moltes gra`cies. 
 
 

*-*-* 
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Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb nou vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E(4), PSC-CP (3), CUP-
AE-PA (1) i PP (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals de PDeCAT (8) i ERC-AM (4). 
 
 
 
 
12 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE POBRESA FEMENINA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit Popular. 
 
“ Les dades són clares: 7 de cada 10 persones que passen gana al món són dones; l’escletxa salarial 
entre homes i dones a l’Estat és del 26% i la taxa de pobresa femenina a Catalunya ha pujat 3 punts 
durant l’últim any. 
 
Cal avançar en les polítiques de conciliació del temps social, laboral i familiar, en la corresponsabilitat 
entre homes i dones, en la reducció de l’escletxa salarial, en reduir l’atur femení i la precarietat laboral 
de les dones, com cal fer front als fets pels quals la feminització és un factor de pobresa i reformar les 
causes estructurals per poder assegurar que les dones puguin lliurement desenvolupar el seu projecte 
de vida en condicions d'igualtat i garantint la igualtat d'oportunitats. 
 
En aquest sentit, la igualtat efectiva entre homes i dones, redueix les taxes de risc de pobresa. En 
aquesta línia, cal crear plans incentivadors a les empreses que fomentin les reducció de jornada per 
paternitat, impulsar polítiques actives de prevenció de riscos laborals amb una dimensió de gènere, fer 
campanyes de sensibilització als centres educatius per fomentar la corresponsabilitat del treball 
domèstic, garantir l’autonomia física de les dones amb accions per protegir els drets sexuals i 
reproductius de les dones, tenir cura de col·lectius específics com els discapacitats, la protecció i 
inserció laboral de les víctimes de la violència de gènere i la creació d’estratègies que tinguin com a 
objectiu la igualtat efectiva de salaris entre dones i homes. 
 
El nostre Parlament, avui, ja disposa de legislació aprovada que cal implementar. La Llei 17/2015 
d'igualtat efectiva entre dones i homes; la Resolució 17/XI sobre situació d’emergència social, 
reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional; la moció 89/XI 
sobre els feminismes; la moció 82/XI sobre la violència de gènere o la moció 117/XI sobre pobresa 
femenina que fou aprovada per majoria. 
 
Per tot això proposo els següents ACORDS: 
 
1r - Instar a l’equip de Govern a constituir un grup de treball sobre la feminització de la pobresa, per 
avançar en polítiques de conciliació del temps social i del temps laboral. 
 
2n - Instar a l’equip de Govern a posar en marxa programes per combatre les desigualtats i 
desenvolupar accions per estendre els valors de la igualtat entre homes i dones en els instituts de la 
ciutat i altres centres educatius i/o culturals municipals. 
 
3r - Instar a l’equip de Govern a habilitar espais participatius on recollir propostes i continuar debatent 
al voltant de la igualtat efectiva entre dones i homes. 
 
4t - Donar compte d'aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, així com a totes Ies associacions i 
entitats de dones de la ciutat.” 
 
 
 

*-*-* 
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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: Alcaldessa, regidores, regidors, bé, les dades són clares, n’exposo aquí algunes, n’hi ha 
moltes més com vostès saben. Set de cada deu persones que passen gana al món són dones i, per 
exemple, l’escletxa salarial entre homes i dones a l’Estat és del 25% i la taxa de pobresa femenina a 
Catalunya ha pujat 3 punts durant l’any. Això són dades, són una realitat que a dia d’avui ens hauria de 
fer pensar més i superar el que ara he expressat. 
 
Les dones pateixen de forma més agreujada la manca de recursos, no solament econòmics sinó també 
d’oportunitats en molts àmbits. Els darrers anys en què s’ha lluitat contra la pobresa –i queda molt de 
camí per seguir lluitant–, però cal erradicar les múltiples causes de l’empobriment, i una de les més 
important és la discriminació de gènere, que imposa una càrrega desproporcionada. 
 
Quan les dones són pobres els seus drets no estan protegits, s’enfronten a obstacles que poden 
resultar extraordinàriament difícils de superar. Aquesta situació dona com a resultat privacions en les 
seves pròpies vides i pèrdues per a la societat en general i per a l’economia, ja que és ben sabut que la 
productivitat de les dones és un dels principals motors del dinamisme econòmic. 
 
Tenim un marc legal clar, tant a nivell estatal com autonòmic, el que passa és que algunes lleis encara 
no estan desplegades del tot i/o, alhora, aplicades. S’hauria de fer d’una forma més contundent 
aquesta aplicació. 
 
Per tant, cal avançar en les polítiques de conciliació, cal avançar en la corresponsabilitat entre homes i 
dones, cal avançar en la reducció de l’escletxa salarial entre homes i dones, cal reduir l’atur femení i la 
precarietat laboral de les dones, cal fer front al fets pels quals la feminització és un factor de pobresa, 
cal reformar les causes estructurals per poder assegurar que les dones puguin, lliurement, desenvolupar 
el seu projecte de vida en condicions d’igualtat i oportunitat respecte als homes. En aquest sentit, la 
igualtat efectiva entre homes i dones redueix les taxes de risc de pobresa. 
 
En aquest sentit, crear plans incentivadors a les empreses és necessari. Cal impulsar polítiques actives 
de prevenció de riscos laborals amb una dimensió de gènere; cal fer campanyes de sensibilització als 
centres educatius; cal, per exemple, garantir l’autonomia física de les dones amb accions per protegir 
els drets sexuals i reproductius de les dones; cal tenir cura de col·lectius específics com són 
discapacitats, etc.; cal, en definitiva, la protecció i la inserció laboral de les víctimes de la violència de 
gènere i cal la creació d’estratègies que tinguin com objectiu la igualtat efectiva de salaris entre dones i 
homes. 
 
El nostre Parlament, el Parlament de Catalunya avui disposa, com he dit abans, de legislació aprovada 
que cal, no obstant, implementar, ficar-la en la realitat. La Llei, per exemple 17/2015, d’igualtat 
efectiva entre dones i homes, la Resolució 17/11 sobre situacions d’emergència social, reactivació 
econòmica, gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional, la moció 89/11 sobre els 
feminismes, la moció 82/11 sobre violència de gènere o la moció –que és aquesta la més important 
respecte a la moció i al tema que estic expressant– la moció 117/11 sobre pobresa femenina que fou 
aprovada per la majoria de tots els partits polítics presents al nostre Parlament, sense cap tipus 
d’abstenció i sense cap tipus de vot en contra. 
 
Per tot això, jo proposo a aquest Ple, a aquest plenari, primer, instar a l’equip de Govern a constituir un 
grup de treball sobre la feminització de la pobresa per avançar en polítiques de conciliació del temps 
social i del temps laboral. Segon, instar a l’equip de Govern a posar en marxa programes per combatre 
les desigualtats i desenvolupar accions per estendre els valors de la igualtat entre homes i dones en els 
instituts de la ciutat i altres centres educatius i/o culturals municipals. Tercer, instar a l’equip de Govern 
a habilitar espais participatius on recollir propostes i continuar debatent al voltant de la igualtat efectiva 
entre dones i homes. I per últim, donar compte d'aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, així com 
a totes les associacions i entitats de dones de la ciutat. 
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Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Gràcies. En primer lloc, dir que coincidim plenament en la 
exposició de motius. La precarització laboral i vital que ha patit la societat catalana durant l’última 
dècada ha agreujat les condicions de vida i, especialment, d’un col·lectiu, d’un dels col·lectius més 
vulnerables com és el femení. 
 
Ara, que el Partit Popular parli de que es preocupa per la pobresa femenina ens sembla un acte de 
cinisme, perquè eixes condicions que han provocat aquestes condicions de vida precàries i aquesta 
pobresa femenina no han caigut del cel. És precisament el Partit Popular el partit que més ha fet per a 
que les condicions de vida de les dones siguin avui en dia més precàries que fa 10 o 15 anys, primer, 
aprovant una reforma constitucional –amb el 135– que prioritzava que els diners públics s’havien de 
destinar primer a pagar el deute de la banca que a fer inversió social. Inversió social que afavoreix, 
precisament, als col·lectius més vulnerables com és el de les persones de sexe femení, que són més 
precàries. 
 
Segon. Parla vostè de la Llei 17/2015, de la Llei catalana d’igualtat efectiva entre homes i dones. Però 
sap vostè que el seu partit la va recórrer al Tribunal Constitucional i que, precisament, apartats que 
parlen de la igualtat en el lloc de treball, com és tenir un agent sindical que treballi per la igualtat o el 
d’aprovar plans d’igualtat en les empreses mitjanes i grans, el seu partit ho va recórrer i estan prohibits, 
eixos punts, pel Tribunal Constitucional? Com pot ser tan cínic. 
 
Parla de que es preocupa molt pel projecte vital i laboral de les dones i resulta que tenim una Llei per la 
dependència que el seu partit, amb el senyor Mariano Rajoy des de que governa, ha infrafinançat des 
de que governa, i que suposa que 355.000 peticions de Llei de dependència no hagin estat tramitades, 
un terç. Sap vostè qui s’ha d’encarregar de les persones que necessiten cures quan l’Estat gira 
l’esquena a aquestes persones? Precisament les dones. I això sí que afavoreix la pobresa femenina. 
 
Però és que també el seu partit –també amb el Partit Socialista o amb el PDeCAT– va aprovar una 
reforma laboral en la que es precaritzava les condicions laborals de les persones i, especialment, 
d’aquelles que tenen condicions laborals més precàries, com és el cas de les dones. 
 
I podríem parlar també de les pensions, en les que el seu partit va vincular l’augment de la pensió a 
l’economia i no a l’IPC. Per tant, com es pot ser tan cínic de presentar aquesta moció en nom d’un partit 
que és el principal responsable de que les condicions de vida de les dones d’avui siguin pitjors que fa 
10 anys? 
 
I entre les mesures que proposa, nosaltres ja hem dit moltes vegades que el que necessita aquest 
Ajuntament és una persona experta en igualtat, que sigui la que desenvolupi i impulsi els plans 
d’igualtat i el Pla de política de dones que té aquest municipi. Això és el que necessita aquest 
Ajuntament perquè no tenim plantilla suficient per desenvolupar aquestes polítiques.  
 
I volem denunciar que avui el que ha fet aquí el regidor del Partit Popular és una moció per rentar-se la 
cara davant de les polítiques que fa el seu partit, que és el principal responsable de la precarietat vital i 
laboral que avui tenen les dones en la societat catalana. 
 
Intervenció de la Sra. Dolors Bel 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Dolors Bel: Sí, gràcies alcaldessa. Regidores, regidors, bé, senyor 
Dalmau, vagi per endavant que el nostre grup municipal li votarem a favor la moció, com no podia ser 
d’una altra manera. Però també em permetrà que li faci algunes consideracions. 
 
En primer lloc, la veritat és que no entenem massa bé perquè ha presentat aquesta moció i m’explicaré, 
intentaré fer-ho breument amb els minuts que tinc. En primer lloc, perquè el passat Ple del mes de 
març, el passat Ple ordinari, ja vam debatre diferents mocions relacionades amb el tema de la igualtat 
de les dones, vam parlar de violència, vam parlar de desigualtat, de pobresa, tot emmarcat en el Dia 
Internacional de les Dones que se celebrava o es commemorava el dia 8 de març. Per tant, entenem 
que tot aquest debat ja es va fer en aquell moment i que tots aquests temes que vostè trau a la moció 
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ja els vam debatre. 
 
En segon lloc, recordar-li i manifestar, com ha fet el regidor que m’ha precedit, que, a veure, vostès són 
els que estan governant en aquests moments al país, vostès són els que tenen la responsabilitat de 
governar, vostès són els que tenen la responsabilitat de fer aquelles lleis que serveixin per garantir que 
les dones no pateixin els índex de pobresa que estan patint ni els índexs de desigualtat ni de violència, i 
que també aquestes lleis són les que han de dotar econòmicament per a que es puguin fer efectives i 
per a que erradiquem totes aquestes situacions tan desagradables. 
 
I la veritat és que el que estem veient és que vostès no estan fent res de tot això. Llavors, no acabem 
d’entendre com, per una banda, presenten mocions on demanen o fan aquests gestos envers les dones 
i després, a l’hora de posar-se a treballar, no fan res del que han de fer. 
 
I li recordaré, segurament, algunes coses que també ha comentat el regidor que m’ha precedir: la 
reforma laboral. La reforma laboral ha precaritzat encara molt més la situació de les dones a nivell 
laboral perquè són les que pateixen més aquesta reforma. Una reforma que van aprovar vostès amb la 
connivència dels representants de Convergència i Unió. Una reforma que el que ha fet és fer que les 
dones siguin les que tinguin els contractes més precaris, a temps parcial i que, evidentment, estiguin en 
una situació de pobresa laboral. 
 
Després també vostè parlava d’impulsar lleis que serveixin per reduir les situacions de pobresa o de 
desigualtat. Bé, aquí hi ha un Pacte nacional per la violència, un Pacte nacional que va sorgir d’una 
proposta del Partit Socialista que vostès no van dotar econòmicament i que encara estem esperant què 
passarà. 
 
Per no parlar dels pressupostos que fa pocs dies ha presentat el ministre Montoro de cara al 2019. Uns 
pressupostos que nosaltres ja hem manifestat que són molt antisocials. Llavors, evidentment, no 
entenem com, per una banda, fan aquests gestos i per l’altra presenten pressupostos que no doten 
econòmicament lleis que puguin protegir a les dones. 
 
I en tercer lloc, una referència a nivell local. Vostè parlar de crear un pla d’igualtat o d’incentivar plans 
d’igualtat. Recordar-li que fa poc temps aquí a l’Ajuntament s’ha presentat un Pla d’igualtat, un Pla 
d’igualtat al que nosaltres en comissió ja vam dir que donàvem suport... 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
A continuació pren la paraula la Sra. Alcaldessa:  Senyora Bel, hauria d’anar acabant. 
 
Intervenció de la Sra. Dolors Bel 
Continua la Sra. Dolors Bel: Sí, vaig acabant...., i, per tant, entenem que el que hem de fer és que es 
desenvolupi aquest Pla, avaluar-lo i després veure si això funciona o no funciona. 
 
Simplement només dir-li una cosa per acabar. No només amb gestos les dones arribaran a tenir els 
índexs d’igualtat que tenen els homes, necessitem polítiques efectives, necessitem que es dotin 
econòmicament, i vostès en aquests moments són els que tenen la responsabilitat. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, regidors, regidores, en primer lloc, senyor Dalmau, dir-li 
que no he tingut sort. No he tingut sort. Abans vostè em deia “a veure si amb les mocions que presenta 
té sort” i ha vist que, de dos, no n’han aprovat cap ni una. La nova alcaldessa –entre cometes, nova– i 
l’equip de Govern ha rebutjat les dos mocions que hem presentat. A veure si vostè ara torna a tenir sort, 
en aquest cas, que crec que tampoc no n’acabarà tenint. 
 
En tot cas, vostè presenta una moció per intentar treballar en contra de la pobresa femenina. I és cert 
que la pobresa femenina –i ho hem debatut aquí també en aquest Ple durant aquests últims mesos– és 
una de les realitats que està patint la nostra societat, fruit de totes unes polítiques que s’estan duent a 
terme i que qui millor les aplica –ho sento, senyor Dalmau– és el Govern del Partit Popular, el Govern 
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del senyor Mariano Rajoy, com li han recordat ara els diferents portaveus que m’han precedit. Per tant, 
ha d’entendre vostè que fa tota una sèrie de propostes, o una diagnosi de la situació i després una 
sèrie de propostes, però evadeix qui té responsabilitats. I en aquest sentit, el Govern del senyor Mariano 
Rajoy, doncs ja ho hem dit abans, ha aprovat la reforma laboral amb el suport de Convergència però 
que és una reforma laboral que, precisament, el que ha incrementat és aquesta pobresa econòmica; ha 
tirat davant en polítiques econòmiques que ha fet que tot el tema social baixi la seva inversió i això 
acaba afectant també a la política d’igualtat en relació a les dones. O també vostè parla de la Llei 
catalana, que el seu propi partit va recórrer al Tribunal Constitucional. Per tant, ha d’entendre vostè que 
fa una proposta eludint que qui governa, no?, per part del seu partit està fent tot el contrari. 
 
A més a més, vostès, que estan governant a l’Estat amb el suport de Ciutadans –també amb l’abstenció 
del Partit Socialista, que els va facilitar que governessin en el seu dia– han presentat també un projecte 
de pressupostos generals per al proper any totalment antisocials i, per tant, jo crec que és bastant 
incoherent que vostè presenti això des d’un punt de vista general. 
 
Però és que més ho és, incoherent, en el sentit que vostè diu que l’Ajuntament hauríem de tirar 
endavant totes aquestes polítiques, quan fa no res l’Ajuntament hem aprovat un Pla d’igualtat on hem 
pogut, en aquest cas sí, participar tots els grups municipals, com també li vaig dir a la senyora Maria 
Jesús Viña, que jo crec que també és bo reconèixer, no?, quan hi ha actituds diferents per part d’algun 
membre del Govern que les coses es fan diferents i que, per tant, van poder participar tots. Llavors, no 
entenc ara com vostè que és del Partit Popular, que és el principal responsable de tota aquesta situació 
de pobresa femenina, i com al nostre Ajuntament hem aprovat de manera consensuada un Pla 
d’igualtat, vostè avui va i proposa una situació, unes propostes en relació a la igualtat. 
 
Per tant, jo entenc que està fora de lloc. Tot i així, des del nostre grup municipal no li votarem en contra 
perquè, evidentment, no podem fer-ho perquè pensem que és necessari, però ens abstindrem, 
simbòlicament, davant dels fets que li acabo de comunicar. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Viña 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Viña: Gràcies alcaldessa. Regidores, regidors, jo, senyor Dalmau, vull 
ser optimista i pensar que, en vista de la moció que vostè ens presenta, hi haurà un canvi d’actitud dels 
seus companys de partit i prendran nota del seu interès sobre les polítiques d’igualtat i que s’aplicaran 
el cuento i que quan se’ls parlarà d’igualtat salarial entre homes i dones no mirarà cap a un altre costat 
ni diran “pues no nos metamos en eso”, o quan s’aprovaran lleis d’igualtat –com li ha comentat el 
regidor de la CUP– no s’apressaran a presentar-hi recurs i a anul·lar-les. 
 
Jo crec que no ens calen fer estudis ni grups de treball per saber la situació en què es troben les dones 
a nivell de pobresa, jo crec que ens hem de posar a treballar entre tots. I és per això que, des la 
regidoria de Drets Civils, vam incentivar l’establiment d’un Pla de política de dones, que es va aprovar el 
dia 26 de febrer en junta de govern. Vull agrair als grups de Movem Tortosa i al Partit Socialista el seu 
suport al Pla perquè vam ser partícips de Pla, em van trucar i vam estar comentant. És un Pla ambiciós, 
requerirà recursos i en això hi estem treballant. 
 
Tenim la seguretat, a més, que, des del moment en què hi haurà un Govern a la Generalitat, es dotarà 
de recursos i podrem desenvolupar-lo millor. 
 
Per evitar properes mocions en relació a aquest Pla –perquè entenc que no s’ho ha degut mirar– es 
desenvolupa al voltant de 7 eixos: d’organització i sensibilització en polítiques de gènere; d’educació, 
formació continua, promoció i desenvolupament professional i laboral; de benestar social i qualitat de 
vida, on s’incorpora el tema de la pobresa femenina; espai urbà, mobilitat i habitatge; cultura i esport; 
immigració; i accions contra la violència masclista. És un Pla que ja hem explicat vàries vegades però no 
tinc cap problema en tornar-li a explicar quan vostè vulgui. 
  
Certament, des d’Esquerra Republicana defensem els drets i la igualtat entre homes i dones. És drets i 
igualtat entre homes i dones. Evidentment, la pobresa femenina, però en més àmbits perquè ho fem en 
accions que treballen aplicant polítiques de discriminació positiva que permeten que les dones puguin 
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tenir possibilitats d’accedir a àmbits de decisió per poder fer unes polítiques i una legislació mes 
igualitària. 
 
També li vull aclarir, perquè com són una mica nous en això de temes d’igualtat, que discriminació 
positiva no vol dir que pel fet de ser dona et puguin regalar un màster, per exemple. Això t’ho has de 
guanyar tant si ets home com si ets dona. 
 
Està molt bé, tal i com ja li han dit, que tot això que ens demana ho demani al seu partit. Ara que estan 
preparant els pressupostos sembla que a lo millor els hi aprovaran –tenen el suport de Ciudadanos–. A 
lo millor els senyors del PSOE, doncs, jo que sé, a lo millor per amor a la pàtria, doncs, al final els hi 
donen un copet de mà. 
 
Demani’ls una bona dotació pressupostària per dur a terme polítiques d’igualtat i de discriminació 
positiva cap a les dones que pateixen pobresa femenina, i no cal que els digui que es gastin en estudis 
que estan fets. Que se’ls gastin en polítiques efectives d’igualtat. 
 
El nostre grup, evidentment, no donarà suport a una moció que vol implementar accions que ja s’han fet 
i que s’estan fent, i que ve d’un partit polític que no se les aplica. Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Algueró 
A continuació pren la paraula la Sra. Algueró: Alcaldessa, regidores, regidors, la situació de pobresa avui 
afecta a moltes persones. Homes i dones patim la pobresa de manera diferent, amb causes i efectes 
específics. A salaris més baixos, les prestacions són més baixes. Si les dones cobren menys, quan 
arriba la jubilació, doncs, també tenen menys ingressos. 
 
Voldria explica, a tall d’exemple, que jo conec les dones que pateixen més pobresa, que són les 
persones grans que estan cobrant una pensió i viuen soles. Són les persones que actualment estan en 
més risc de pobresa severa i de patir gana. Això de les pensions, senyor Dalmau, doncs no sé, pot 
arreglar vostè millor que nosaltres aquí en aquest Ple. Per a mi és el col·lectiu que està més perjudicat 
perquè són totalment indefenses, potser no tenen cap mena de família i potser ningú sap que existeixen. 
 
A l’Ajuntament de Tortosa col·laboren en un programa que es ‘Ningú Sol’. La soledat no volguda i a 
través d’aquest programa es detecten casos així de persones que viuen soles. També hi ha un altre 
programa que és ‘Compartim Taula’ que és per a que les persones grans que no tenen prou recursos 
puguin anar a menjar un menjar calent al migdia tots els dies de l’any. Són dos exemples només. 
 
Les dones, a més, s’encarreguen, majoritàriament, de la cura dels fills, dels pares, dels avis i dels nets. 
Això fa que l’accés al treball no tingui una continuïtat. També la prestació que poden tenir després és 
menor perquè han estat anys, a lo millor, que no han pogut accedir al món del treball perquè tenien 
unes altres obligacions que no les feia ningú. 
 
No és qüestió de fer reunions i debats, és qüestió de sentir-nos responsables de cada cas que ens 
envolta i denunciar cada situació anòmala o procurar resoldre-la amb tota la nostra voluntat. De 
vegades està més a les nostres mans que no pas fer grans discursos o fer grans mocions o fer grans 
propostes. El nostre vot serà en contra. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, alcaldessa, regidores, regidors, jo començo per vostè, 
senyora Algueró. M’ha agradat molt el que ha dit i la felicito perquè és així com vostè diu, menys 
discursos, menys mocions, menys parlar i més fer, i resoldre situacions individuals que són molt greus, 
no? Jo la felicito pel que acaba de dir. 
 
Al demés, com sempre jo faig. Hagin votat a favor, s’hagin abstingut o en contra, doncs bé, gràcies 
perquè jo sé que, inclús els que voten en contra, equivocadament o encertadament, ho fan en el sentit 
de defensar la ciutat de Tortosa. 
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El que sí que no puc deixar passar per alt és el que ha dit el meu company, el senyor de la CUP, de que 
jo soc un cínic. Home, escolti, per favor, anem a veure, jo no li he dit mai a vostè això i li podria dir això i 
moltes més coses però m’ho callo, perquè hi ha una qüestió que és l’educació. I l’educació no la podem 
perdre. En quant perdem l’educació ja anem perduts tots. Per tant, sento molt tenir-li que dir això. 
 
I res més. Gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb quatre 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PP (1) i PSC-CP (3); 
tretze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PDeCAT (8), 
ERC-AM (4) i CUP-AE-PA (1); i quatre abstencions corresponents als membres de la corporació dels 
grups municipals de MT-E. 
 
 
 
 
13 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR REFERENT A LA INSTAL·LACIÓ DE 
CARREGADORS SOLARS PER A DISPOSITIUS MÒBILS A TORTOSA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit Popular. 
 
“ Les Smart Citys tenen, entre altres, la funció d'utilitzar els avenços tecnològics per facilitar i millorar la 
vida de les persones. L’accés a la informació, serveis i aplicacions mitjançant un Smartphone i/o tablet 
és una necessitat per a moltes de les activitats de persones i empreses. Això fa que les ciutats tendeixin 
a oferir la màxima i millor connectivitat possible però encara no s'ha avançat prou en prestar suport 
mitjançant sistemes de càrrega i alimentació per a dispositius mòbils. 
 
Per evitar aquestes situacions, moltes ciutats han començat a incorporar carregadors ecològics per a 
dispositius mòbils en la via pública (Street Charger) que s'alimenten amb energia solar. Avui, molts 
espais i serveis públics compten amb un servei de càrrega per carregar els dispositius mòbils. Algunes 
ciutats ja han iniciat proves pilot d'aquests carregadors que suposaran un benefici per a la ciutadania i 
dels visitants que vénen a realitzar alguna activitat a la nostra ciutat, i que necessiten punts de càrrega. 
 
L'energia que consumeixen aquests dispositius és 100% neta, ja que s'alimenten de l'energia solar que 
acumulen durant les hores de sol, oferint un servei de càrrega fins i tot de nit, cosa que suposaria un 
cost zero d'energia per l’Ajuntament. En l’actualitat ja existeix en el mercat una oferta de punts 
carregadors solars, alguns d'ells adaptats per a facilitar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
La flexibilitat i adaptabilitat del sistema 'street charge' no necessita estar connectat al subministrament 
elèctric, permeten que la seva ubicació sigui fixa o itinerant. 
 
Per tot l’exposat, proposo l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1r - Que l’Ajuntament realitzi un estudi sobre el nombre i la ubicació d'aquests dispositius. 
 
2n - Que l’Ajuntament sondegi la possibilitat d'arribar a acords de patrocini. 
 
3r - Que l’Ajuntament asseguri que els carregadors comptin amb un sistema de protecció antivandàlica.” 
 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Dalmau 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP, senyor Xavier 
Dalmau i Sàlvia: Bé, aquesta, senyora alcaldessa, regidores, regidors, bé, aquesta moció el que intenta 
explicar és una cosa bastant no innovador perquè ja fa bastant de temps que va pel món municipal, 
però que podria ser interessant, sobretot de cara, més que a nosaltres, als ciutadans de Tortosa, que ho 
serà també de cara al turisme i la gent que ve de fora a congressos, fires, etc. 
 
Les ciutats intel·ligents, les smart citys, són ciutats que tenen, entre altres, la funció d’utilitzar els 
avenços tecnològics per facilitar i millorar la vida de les persones. L’accés a la informació, als serveis i a 
les aplicacions mitjançant un smartphone o una tauleta és una necessitat per a moltes de les activitats 
de les empreses i de persones.  
 
Una ciutat intel·ligent es manifesta, fonamentalment, pel seu caràcter multidimensional i multifacètic en 
termes de dominis, en quant als dominis claus de la seva economia, de la seva societat, com pot ser 
transports, energia, educació, salut, residus, vigilància, economia i –i aquí està l’important– en el 
desenvolupament i utilització de les tecnologies. 
 
Per evitar aquestes situacions, moltes ciutats han començat a incorporar carregadors ecològics per a 
dispositius mòbils en la via pública que s'alimenten amb energia solar. Avui, molts espais i serveis 
públics compten amb un servei de càrrega dels dispositius mòbils. Algunes ciutats ja han iniciat proves 
pilot d'aquests carregadors que suposaran un benefici per a la ciutadania i sobretot també per als 
visitants, per al turisme, que venen, o per a aquelles persones de fora que per alguns dels 
esdeveniments que es produeixen a la nostra ciutat venen a desenvolupar la seva activitat i que 
necessiten en un moment donat –ens ha passat a tots– punts de càrrega dels seus mòbils. 
 
L'energia que consumeixen aquests dispositius és 100% neta, ja que s'alimenten d'energia solar i que 
acumulen durant les hores de sol, oferint un servei de càrrega, fins i tot, de nit, cosa que suposaria un 
cost zero d'energia per a l’Ajuntament. En l’actualitat ja existeix en el mercat una oferta de punts 
carregadors solars, alguns d'ells adaptats per a facilitar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
La flexibilitat i adaptabilitat del sistema de càrregues al carrer –street charge– no necessita estar connectat 
al subministrament elèctric, permetent que la seva ubicació sigui fixa o, al mateix temps, itinerant. 
 
Una de les novetats més recents, que són els carregadors del carrer, solars, unes plantes solars 
urbanes en les que qualsevol pot aprofitar l’energia solar i recarregar el seu smartphone o la seva 
tauleta de forma totalment gratuïta, apareix avui en dia en totes les ciutats importants i s’està estenent 
a totes les ciutats de menor importància, i ajuda a aconseguir –i això és molt important– unes ciutats 
més sostenibles, més intel·ligents i més amigables amb el mig ambient. 
 
Els carregadors solars que s’han instal·lat en algunes ciutats de l’Estat, inclús de Catalunya, amiden 
com a mitjana 2,70 metres i la central solar té una taula per deixar el telèfon mòbil i, a més, venen 
equipats amb seients que permeten, mentre es carrega el mòbil, esperar còmodament. 
 
També, el carregador funciona a través d’una sèrie de tipus Internet i les condicions de càrrega són les 
mateixes que utilitzem normalment nosaltres per carregar a la xarxa elèctrica convencional el nostre 
mòbil. No és una cosa difícil. 
 
Són moltes ja les ciutats –per exemple, jo tinc aquí anotades Osca, per exemple, Sòria, Sant Cugat, 
Tarragona, Castelló, Barcelona, Alzira, Elx, etc., etc.–, a nivell de l’Estat espanyol com a nivell de 
Catalunya, que ja tenen aquest sistema de carregador urbà dels mòbils. 
 
Per tant jo proposo a aquest Ajuntament, a aquest Ple, primer, que l’Ajuntament realitzi un estudi sobre 
el nombre i la ubicació d'aquests dispositius; segon, que l’Ajuntament sondegi la possibilitat d'arribar a 
acords de patrocini i, tercer, que ’Ajuntament asseguri que els carregadors comptin amb un sistema de 
protecció antivandàlica. 
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Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Gràcies. Primer dir que dir-li cínic a una persona no és 
insultar-la perquè una de les definicions de cínic és ‘capaç, una persona que és capaç de fer una cosa i 
dir una altra’ i, per a nosaltres, això és el que vostè ha fet avui, perquè és capaç de dir una cosa aquí en 
la moció però resulta que el partit al que representa vostè està fent una altra. Això és ser cínic i això no 
és insultar ni faltar al respecte. 
 
I respecte a la moció, acabarem ràpid. Ens abstindrem perquè considerem que no és una prioritat per a 
la ciutat i és una mostra de la sensibilitat social que té el Partit Popular. 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
A continuació pren la paraula el Sr. de la Vega: Gràcies alcaldessa. Regidors, regidores, nosaltres, vagi 
per davant que votarem a favor de la moció perquè qualsevol moció que sigui, i en aquest cas com s’ha 
plantejat de fer un estudi per aplicar noves tecnologies a la ciutat, creiem que és positiva, no? 
 
Miri, nosaltres vam presentar al juliol de 2013 que es va aprovar en aquest Ajuntament, en què 
demanàvem, per exemple, la creació d’una xarxa de punts d’accés públic i gratuït d’Internet en diverses 
zones de la ciutat. Evidentment, no s’ha acabat d’implementar tota. Hi ha, per exemple, a la Biblioteca 
sí que n’hi ha i en alguns locals, faltaria potser el parc. I llavors, creiem que Tortosa encara té molt de 
recorregut. 
 
I bé, com el temps tampoc és massa llarg, li volia fer unes petites reflexions. Jo crec que sí, que s’hauria 
de fer una prova pilot, que això seria interessant fer-ho aquí a la ciutat de Tortosa. És veritat lo de les 
opcions de patrocini i li fico un exemple, encara que va amb aquest camp, però, per exemple, en 
algunes poblacions s’han ficat mupis o opis – segons el cas, si s’ha il·luminat o no– per recollir piles 
botó, amb el qual aquests contenidors de recollir piles botó se subvencionen amb la publicitat que es 
fica en aquests elements urbans. O, per exemple, també hauríem d’estudiar quina possibilitat tindria –en 
aquest cas amb la prova pilot– per a que també fos un element antivandàlic, no?, perquè és una cosa 
que de vegades fas la inversió i després ve alguna persona que a lo millor ho pot fer malbé, no? 
 
Girant en aquest mateix argument, sí que és veritat que l’avantatja, de vegades, de les ciutats com la 
nostra, que són més petites i sempre aniran endarrere de ciutats més grans, és que podem aprofitar 
noves tecnologies que van sortint. I en aquest sentit, cal dir que ara també està la tecnologia d’inducció, 
i que és carregar els mòbils sense cables, i cada vegada hi ha més mòbils que poden aprofitar aquesta 
tecnologia. Llavors, jo aniria més en aquesta línia. 
 
I després, també  per obrir una mica més el camp en aquest sentit, avui en dia es poden carregar els 
mòbils, evidentment, com proposa la moció, per energia solar, però també es poden carregar el mòbils 
per energia..., per l’aigua. I hi ha una experiència a la ciutat de Múrcia que amb la mateixa pressió de 
l’aigua pública, hi ha una petita dinamo i el que fa és carregar, hi ha un aparell i el que fa és carregar el 
mòbil. I també és una tecnologia que és de manera gratuïta per a la ciutadania. I jo crec que, com aquí 
tenim el 51% encara de l’Empresa Municipal d’Aigües, jo crec que valdria la pena, quan es fes alguna 
obra a la via pública per canviar algun tipus de sanejament o els conductes de l’aigua, es podria 
estudiar, amb aquesta prova pilot, de poder col·locar algun element en aquesta línia. 
 
Per això, i ja com li he dit abans, li votarem a favor la moció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, alcaldessa, regidors, regidores, des de Movem Tortosa 
també donarem suport a aquesta moció perquè entenem que va en la línia de tirar endavant una 
proposta per millorar la nostra ciutat amb aquesta idea de poder fer un estudi d’instal·lar diferents 
carregadors solars per dispositius mòbils a la nostra ciutat. 
 
Hem pogut estar comprovant que, certament, en altres ciutats del nostres país ja s’estan tirant 
endavant mesures com aquestes que tenen a veure amb els avenços tecnològics, amb el concepte de 
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smart citys i, per tant, entenem que és una bona idea el fet de poder treballar per incorporar aquests 
carregadors ecològics a l’espai públic de la nostra ciutat que s’alimentessin amb l’energia solar. 
 
Per tant, veient que és una proposta que té a veure amb l’energia 100%, que té a veure amb l’avanç 
tecnològic, que té a veure amb la millora de l’espai públic i dels serveis a la nostra ciutadania, i tenint 
en compte que els acords també de manera concreta el que parlen és de fer un estudi previ i de 
possibilitar, fins i tot, també que es faci un acord de patrocini, des de Movem Tortosa, com li comentava 
en un principi, votarem favorablement. 
 
Intervenció del Sr. Martínez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Martínez: Alcaldessa, regidores, regidors, bé, la utilització dels 
smartphones i tauletes tots sabem que s’ha generalitzat a tota la població i per aquest mitjans es pot 
accedir a multitud de serveis i aplicacions. Però al que vostè proposa d’instal·lar carregadors solars als 
mateixos als carrers i places de la ciutat de Tortosa, voldríem afegir un parell de coses. 
  
Cada vegada més els avanços tecnològics han fet i fan que, per a que la durabilitat de la bateria dels 
aparells sigui cada vegada més gran –arribant fins a nivells actuals de 14 hores de conversació, 12 
hores per navegar per Internet, 13 hores de reproductor de vídeo, 40 hores de reproducció de àudio–, i 
si analitzem la evolució dels últims anys de la duració de la bateria, veurem que es un increment 
exponencial que pressuposa que en un temps no molt llunyà les xifres indicades es duplicaran, inclús 
fins i tot es poden triplicar. 
  
Per una altra banda, totes les persones que pel motiu que sigui no en tenen prou amb el que hem 
comentat anteriorment de la capacitat de les bateries i necessiten que la bateria dels seu aparell tingui 
més durada, utilitzen els carregadors portàtils que cada vegada més son més petits, pesen menys i 
tenen més capacitat de carrega. També aquestes persones utilitzen fundes de mòbils amb bateria 
incorporada que donen moltes hores més de vida a la bateria dels aparells. 
  
Ja només com un tema no general, vaig preguntar als grups d’amistats si algú coneixia un carregador 
d’aquests, si l’havia utilitzat, i m’han comentat que a la Universitat Autònoma de Barcelona n’hi ha un 
que realment, bé, en un grup de gent com són els estudiants que utilitzen molt aquests aparells, i que 
no l’utilitza ningú, que allí està mort de fàstic. És el que ens han dit. Per què? Perquè també, al ser solar, 
doncs bé, el temps de recàrrega de bateria és realment molt..., costa molt carregar la bateria. 
 
I bé, per tots aquests motius nosaltres votarem en contra de la moció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Ferré 
A continuació pren la paraula el Sr. Ferré: Alcaldessa, regidors, regidors, li avanço que el nostre vot serà 
contrari  a la moció. 
 
Les administracions públiques, entre d’altres funcions, està la de ser proveïdor de serveis públics. A 
l’entendre de l’equip de Govern, la instal·lació de carregadors solars per a dispositius mòbils a la ciutat 
no correspondria a un servei públic o d’utilitat pública, ja que aquest servei pot ser proveït perfectament 
per la iniciativa privada. D’aquesta manera, a tall d’exemple del que seria una instal·lació d’utilitat 
pública, i així ho recollia com una acció del Pla d’acció per l’energia sostenible, recentment aprovat per 
aquest plenari, seria la instal·lació d’estacions de càrregues elèctriques per a vehicles, amb l’objectiu 
d’incentivar la utilització de vehicles elèctrics i contribuir d’aquesta forma a la reducció de les emissions 
de CO2 i d’aquesta forma mitigar les conseqüències del canvi climàtic.  
 
Estacions recentment posades en funcionament al barri de Ferreries i a l’avinguda Generalitat i que, 
properament, mitjançant el Consell Comarcal del Baix Ebre, el barri de Sant Llàtzer també comptarà 
amb dos estacions més de similars característiques que incrementaran l’oferta pública gratuïta.  
  
Per tant, al considerar la instal·lació de carregadors solars per a dispositius mòbils que no reuneix les 
condicions d’utilitat pública, el nostre vot serà contrari a la moció. 
 



                                   

 
 
 

-  Pàg. 47 / 72 -           MGE / sbh 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
[EN AQUEST MOMENT LA SRA. CINTA GALIANA ABANDONA LA SESSIÓ PLENÀRIA]. 
 
 
[EN AQUEST MOMENT LA SRA. DOLORS BEL ABANDONA LA SESSIÓ PLENÀRIA]. 
 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Alcaldessa, regidores, regidors, bé, jo torno a dir gràcies als 
vots positius, gràcies als negatius encertats o no perquè també pensen per la ciutat, no? 
 
Dos punts, simplement. Un és una proposta d’imatge de la ciutat de Tortosa i d’un servei avançat, no 
generalitzat, avançat, com a dit company aquí a mode de prova, de prova pilot, a veure que tal resulta i, 
de passo, evidentment, tant per als turistes com per als ciutadans, és un tema de servei i d’imatge de la 
ciutadania. I d’utilitat pública, perquè encara que ho utilitzi poca gent, aquesta poca gent també són 
ciutadans i es mereixen un determinat detall per part de l’Ajuntament. 
 
I torno a repetir-li al company, al senyor de la CUP. Cínic. Cínic, diu vostè, vol dir el que vostè diu, va en 
contra del que diu el seu partit. Miri, escolti, jo aquí represento –i no és res rar ni amagat– al Partit 
Popular. Represento, no soc com vostè que està obligat a ser esclau del seu partit i dir el que diu. Jo no. 
Jo, gràcies a Déu puc dir el que dic encara que estigui en divergència amb el Partit Popular perquè, 
gràcies a Déu, el Partit Popular té un sentit molt flexible del que són les relacions amb els seus regidors, 
no dic militants perquè jo soc independent. Per tant, quan jo plantejo una cosa, no necessàriament 
l’estic plantejant des del punt de vista del Partit Popular. Per tant el cinisme que vostè m’aplica a mi no 
el veig més que com una manifestació de mala educació d’una persona. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb sis vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PP (1), MT-E (3) i PSC-CP 
(2); dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PDeCAT 
(8) i ERC-AM (4); i tres abstencions corresponents a una integrant de la corporació del grup municipal de 
MT-E, a una integrant de la corporació del grup municipal del PSC-CP, i al membre de la corporació del 
grup municipal de la CUP-AE-PA. 
 
 
 
 
 
14 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA ECOLOGISTA 
EN SUPORT A LA FUNDACIÓ PROACTIVA OPEN ARMS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Candidatura d’Unitat 
Popular – Alternativa Ecologista. 
 
“ La Fundació Proactiva Open Arms va nàixer amb l’objectiu d'evitar la mort de les persones exiliades 
que intenten arribar al continent europeu que fugen de l’Àfrica, ja sigui per qüestions econòmiques, 
polítiques o bèl·liques, davant de la política de tancament de fronteres promoguda per la Unió Europea. 
 
Cal recordar, que esta política comunitària, amb l’aliança imprescindible de Turquia, va causar 
aproximadament 5.000 morts només l’any 2016, segons xifres de la pròpia Organització de les Nacions 
Unides. 
 
En contraposició a esta política criminal, que a dia d'avui no sols perdura sinó que s'incrementa, la 
societat civil catalana va protagonitzar la manifestació més massiva a nivell continental, per tal d'exigir a 
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les institucions responsables aturar aquest genocidi. 
 
Com a resposta, la Generalitat de Catalunya ha intentat endegar diferents iniciatives per tal de revertir 
estes polítiques, que un cop més, han topat amb l’oposició de l’Estat espanyol, que és qui en té les 
competències actualment. 
 
Amb el mateix compromís, diverses institucions com diversos ajuntaments catalans, el de Madrid* o la 
mateixa Diputació de Tarragona, van decidir col·laborar amb la Fundació Proactiva Open Arms, per 
pal·liar un poc el drama que viuen les persones que cada dia intenten creuar la Mediterrània cercant 
una vida digna.  
*Actualment no pot aportar diners per la intervenció de les seues finances per Montoro. 
 
La Fundació Proactiva Open Arms necessita 50.000€ mensuals per desenvolupar la seua activitat. 
Només un dia de funcionament d'un dels seus vaixells necessita 7.000€ en carburants. Diners que van 
permetre salvar durant el 2015, a 54.000 persones immigrants d'una mort probable a la Mediterrània. 
Diners que van permetre en una de les darreres operacions, al febrer d'enguany, rescatar 905 
persones. 
 
La seua tasca ha rebut nombrosos reconeixements, entre ells un dels premis més importants a nivell 
internacional en drets humans, tant a nivell econòmic com de prestigi. El Premi Abraham Lincoln 
Brigades Award a l’activisme en defensa dels Drets Humans 2017, per un valor de 100.000 dòlars. 
 
Tanmateix, diumenge 18 de març, la República Italiana va decidir immobilitzar un vaixell d'esta 
Fundació i investigar judicialment membres de l’organització no governamental, per uns suposats 
delictes de foment de la immigració irregular i associació criminal. 
 
Esta decisió implica que tant el vaixell –com les membres d'esta organització– no puguen continuar la 
seva tasca, d'evitar que augmente la llista de morts a la Mediterrània.  
 
Per estos motius el Grup Municipal de la CUP–Ae proposa al Ple municipal de Tortosa, l’adopció dels 
següents ACORDS 
 
1 - Manifestar el suport i compromís de l’Ajuntament de Tortosa, amb la Fundació Proactiva Open Arms i 
l’activitat que desenvolupa. 
 
2 - Fer explícit el suport de l’Ajuntament de Tortosa a la Fundació Proactiva Open Arms amb un donatiu 
de mínim, 3.000€. 
 
3 - Exigir al president de la República italiana que adopte les mesures oportunes per resoldre este 
conflicte i que facilite a la Fundació Proactiva Open Arms, així com qualsevol altra ONG que realtize la 
mateixa funció, el desenvolupament de les seves activitats. 
 
4 - Instar al jutjat que instrueix el cas d'investigació de la Fundació Proactiva Open Arms a arxivar el més 
ràpid possible esta causa, per poder desimmobilitzar el vaixell de la Fundació i permetre que esta pugue 
desenvolupar la seva activitat. 
 
5 - Exigir als òrgans corresponents de la Unió Europea a afrontar el conflicte de l’exili de milers de 
persones de l’Àfrica i l’Àsia al nostre continent, tot promovent unes polítiques d'acolliment que 
garantisquen la subsistència i els drets més bàsics a les persones que fugen de la misèria i de la 
guerra. 
 
6 - Comunicar estos acords a la Fundació Proactiva Open Arms, al primer ministre de la República 
Italiana, al jutjat que instrueix el cas d'investigació i al president del Parlament de Catalunya. “ 
 
 

*-*-* 
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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.  Presentem aquesta moció de suport a la Fundació Proactiva Open 
Arms perquè va nàixer, és una Fundació catalana que va nàixer amb l’objectiu d’evitar les morts que 
s’estan produint de persones que des de l’Àfrica i des d’Àsia intenten arribar a Europa i es troben amb 
la mort al Mediterrani per la política genocida de la Unió Europea que tanca les fronteres i dificulta que 
aquestes persones arribin a la Unió Europea.  
 
Amb dades de Nacions Unides, al 2016 cinc mil persones van trobar la mort a eixa gran fossa comuna 
que és el mar Mediterrani. Enfront d’aquesta política genocida, com hem dit, de la Unió Europea, la 
societat catalana es va organitzar, va fer aquesta entitat però va fer també la manifestació més massiva 
que es va produir a nivell d’Europa en defensa de les persones refugiades i en defensa de les polítiques 
d’acollida. 
 
Com a resposta, també des de la Generalitat de Catalunya s’han intentat fer diverses mesures per 
permetre l’acolliment d’aquestes persones que s’han topat amb la negativa de l’Estat espanyol, que és 
qui realment té la competència en matèria de persones refugiades. Un compromís que també tenen 
diversos ajuntaments catalans, també la diputació de Tarragona i també l’Ajuntament de Madrid, que 
col·laboren econòmicament amb aquesta entitat per la seva activitat diària. I hi col·laboren 
econòmicament amb aquesta entitat perquè Open Arms necessita 50.000€ mensuals per poder tenir 
els seus 3 vaixells a la mar, perquè cada vaixell només amb una sortida necessita 7.000€ en 
carburants per poder funcionar, diners que, per exemple, al 2015 van permetre que 54.000 persones 
foren rescatades del mar Mediterrani quan el més probable que els hi podia haver passat era trobar la 
mort. Diners que van permetre al febrer d’enguany, d’aquest mateix any, rescatar a 905 persones del 
Mediterrani quan estaven a punt d’ofegar-se. 
 
És una tasca que ha rebut nombrosos reconeixements a nivell internacional, entre ells un dels més 
importants que hi ha en matèria de drets humans, tant a nivell econòmic com de prestigi, que és el 
Premi Abraham Lincoln Brigades Award a l’activisme en defensa del drets humans 2017 i que té una 
dotació de 100.000 dòlars. 
 
Tot i això, el diumenge 18 de març, la República Italiana va decidir immobilitzar un vaixell d’aquesta 
organització i processar judicialment als membres de la tripulació, acusant-los d’un delicte com és el de 
fomentar la immigració irregular i també de formar part d’una associació criminal. És una decisió que 
suposa que avui en dia aquest vaixell estigui immobilitzat i que la seva tripulació no pugui fer la seva 
tasca primordial, que era la de rescatar persones del mar Mediterrani. 
 
Perquè creiem que és una entitat que s’ha guanyat el prestigi internacional amb la seva tasca a peu de 
canó, defensant el dret a viure de les persones pitjor tractades del nostre planeta, presentem aquesta 
moció que té els següents acords: 
 
Ú. Manifestar el suport i compromís de l’Ajuntament de Tortosa, amb la Fundació Proactiva Open Arms i 
l’activitat que desenvolupa. 
 
Tres, exigir al president de la República italiana que adopti les mesures oportunes per falicitar que 
aquesta fundació pugui continuar fent la seva tasca al mar Mediterrani. 
 
Quatre, instar al jutjat que ha obert aquesta causa criminal, que l’arxivi i que permeti la continuació de 
les activitats d’Open Arms. 
 
Comunicar estos acords a la Fundació Open Arms, al primer ministre de la República Italiana, al jutjat 
que està instruint el cas  i al president del Parlament de Catalunya. 
 
I per últim –i ho hem deixat en l’últim punt– també demanem que el suport explícit de l’Ajuntament de 
Tortosa a aquesta fundació inclogui un donatiu o la signatura d’un conveni de 3.000€. I incidim 
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especialment en aquest punt perquè ja hem posat damunt la taula que el que més necessita, a més de 
tota la nostra solidaritat, aquesta entitat el que més necessita són aquests diners per a que aquests 
vaixells puguin sortir a la mar i puguin continuar rescatant persones. Per això creiem que la solidaritat, a 
més d’aprovar mocions, també ha d’anar acompanya de prioritats, i entenem que aquesta hauria de ser 
una de les prioritats per a aquest Ajuntament i, a més, demanem un esforç que són 3.000€ i que no és 
una quantitat excessiva per a un Ajuntament que té un pressupost de 36 milions d’euros. Gràcies. 
 
 
[EN AQUEST MOMENT LA SRA. CINTA GALIANA ES REINCORPORA A LA SESSIÓ PLENÀRIA]. 
 
 
[EN AQUEST MOMENT LA SRA. DOLORS BEL ES REINCORPORA A LA SESSIÓ PLENÀRIA]. 
 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Alcaldessa, regidores,  regidors, bé, pareix que estem 
davant d’una política migratòria europea errònia. En efecte, la gestió dels refugiats i de les migracions 
es fa molt malament. Hi ha, avui en dia, una agència europea del refugiat. A Europa s’ha instal·lat com 
una espècia boira moral on les migracions és una qüestió més de seguretat i control de fronteres més 
que de moviments reals, de drets humans o de valorar-lo com un fet repetitiu en la història de la 
humanitat. A més, pareix que es criminalitzi a qui ajuda als immigrants –o als migrants–, un exemple és 
el que planteja la moció, el vaixell de la Fundació Proactiva Open Arms, l’altre és el cas, per exemple, 
d’Helena Maleno, activista de drets humans que avisa als serveis d’ajuda marítima espanyols –que per 
cert, funcionen molt bé, com ella mateixa diu– o quan hi ha algun problema de pasteres, etc., o el cas 
dels bombers sevillans salvant de l’ofegament a nens migrants a l’illa o als voltants de l’illa de Lesbos. 
 
Avui Europa viu en aquesta boira moral en lloc de dissenyar un seguiment del migrant i la seva 
incorporació al teixit social i productiu europeu o en lloc de resoldre en els països de procedència dels 
migrants les situacions deplorables, tant econòmiques, socials com polítiques. 
 
Cal entendre que la migració és un problema continental i no nacional, és un problema global que 
demana una solució global, no sols d’una nació, o d’alguna nació o de vàries nacions i que, a més, 
aposti per defensar els drets humans i jurídics, l’asil, el respecte, l’hospitalitat, tot combinat amb un bon 
seguiment i control del migrant. 
 
Però també cal entendre que les migracions no són un problema o no poden o no deuen o no seria 
dolent veure-les com un problema, sinó com un fenomen social. És a dir, a mig termini la migració pot 
ajudar a incrementar el producte interior brut, o a llarg termini cal considerar que tots som resultats de 
migracions històriques. 
 
Per últim, el problema de les migracions, senyor de la CUP, no pot utilitzar-se com un instrument 
antisistema o antiestat. És un tema massa seriós, massa punyent, massa dolorós. Cal analitzar les causes 
de les migracions, cal esbrinar la vertadera situació i cal dissenyar solucions constructives. Acostumem-
nos ni a fer politiqueria ni a insultar ni a fer populisme barato. Hi ha que respectar a tots i a tothom. 
 
La meva posició en aquesta moció seria favor, però per aquest últim paràgraf que jo li he llegit, 
m’abstindré. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies alcaldessa. Senyores regidores, senyors regidors, 
senyor Rodríguez, vagi per endavant que votarem a favor de la seva proposta ja que és a favor d’una 
ONG que fa una importantíssima tasca en defensa dels drets humans. 
 
I ho farem perquè els socialistes catalans ja hem impulsat iniciatives parlamentàries a Catalunya, a 
Espanya i a Europa per donar suport a la ONG Proactiva Open Arms, acusada d'afavorir la immigració 
clandestina i l'associació criminal. 
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El dimecres 21 de març el grup parlamentari socialista va enregistrar una proposta de resolució i una 
relació de preguntes al Parlament de Catalunya per a que el Govern de la Generalitat faci les gestions 
davant el Govern d'Espanya per tal que s'interessi per la situació i per la retirada de les greus 
acusacions de la Fiscalia de Catània contra Proactiva Open Arms.  
 
En aquesta línia, la coordinadora de diputats i diputades del PSC al Congrés, la senyora Meritxell Batet, 
també va enregistrar una relació de preguntes escrites per reconèixer la labor d’aquesta ONG a la 
Mediterrània, amb accions que supleixen el buit deixat per la Unió Europea i els estats membres.  
 
Des del PSC considerem que el Govern de Rajoy hauria de tenir clar que el control de fluxos migratoris 
ha de ser compatible amb el respecte dels drets humans i amb les obligacions internacionals. Per 
aquest motiu, també ens hem interessat per saber si es duran a terme iniciatives en l’àmbit comunitari 
destinades a establir les garanties i controls reals i efectius de respecte als drets humans i al dret 
internacional d'asil i refugi en tots els acords signats i que se signin amb Líbia, en relació amb la 
cooperació en matèria de seguretat i control de fronteres. 
 
A més, l'eurodiputat Javi López, juntament amb altres eurodiputats espanyols de diferents grups 
parlamentaris, ja han demanat a la Comissió Europea que intercedeixi davant el Govern italià per a que 
retiri els càrrecs contra la ONG. 
 
Recordem que els refugiats i migrants rescatats per Proactiva Open Arms el 18 de març passat fugien 
dels abusos i violacions sistemàtics dels drets humans a Líbia.  
 
Així mateix, la confiscació del vaixell d’Open Arms és conseqüència de la nova estratègia europea de 
cooperació de la UE i els països membres amb el Consell de la Presidència i amb el Govern de la Unitat 
Nacional de Líbia per a la contenció i externalització del control migratori a la  Mediterrània. Aquesta 
cooperació suposa l’ incompliment del compromís de la Unió Europea de dur a terme l’externalització de 
fronteres respectant els drets humans, del dret internacional i dels valors europeus. 
 
ONG’s com Proactiva Open Arms són responsables del 40% dels rescats a la Mediterrània, i lamentem 
que en el que portem transcorregut de 2018 s'han produït més de 400 morts a la Mediterrània, segons 
dades d'ACNUR. 
 
Davant d’aquesta situació cal afegir que creiem que els governs de la Unió Europea haurien d’implicar-
se molt més en el desenvolupant de polítiques per a solucionar els problemes d’aquests països i que els 
seus habitants i ciutadans no hagin d’abandonar els seus països degut a, moltes vegades, la deixadesa 
per part de la comunitat internacional. 
 
Per tot l’exposat, i tot el suport a la tasca que desenvolupa la Fundació Proactiva Open Arms i els seus 
voluntaris, i tal i com ja he avançat, el nostre vot, senyor Rodríguez, serà favorable. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, regidors, regidores, també, evidentment, des de Movem 
Tortosa donarem suport a aquesta moció. Jo crec que ja s’ha explicat molt bé també per part dels 
diferents portaveus que acaben de precedir-me. 
 
És evident que la situació econòmica del continent africà, la situació econòmica del continent africà, la 
situació econòmica global, no?, a nivell mundial, la globalització econòmica del capitalisme està 
provocant molts defectes: des de la destrucció del planeta, des de les desigualtats –com comentàvem 
abans– dins dels diferents països i també les desigualtats entre continents i entre diferents països. I 
això provoca, malauradament, que molta gent hagi de marxar del seu país en busca d’un futur millor. I 
això provoca que a nivell del continent africà milers de persones intentin creuar el Mediterrani i moren 
ofegades aquí al mar que tenim davant de les nostres platges.  
 
I, com diu la moció, en xifres oficials, només l’any passat van morir més de 5.000 persones, segons 
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l’ONU, al davant, en aquest cas, del Mediterrani, per la zona d’Itàlia. Per tant, són realitats dures que 
ens toca viure i que s’haurien de canviar en profunditat. 
 
En aquest sentit, hi ha un altre tipus de gent que davant d’aquesta situació el que intenta és ajudar. I en 
aquest cas, la Fundació Proactiva Open Arms el que intenta és ajudar a que no es morin, com a mínim, 
aquestes persones i, per tant, amb tot un sistema de diferents vaixells, rescaten persones per intentar 
pal·liar al màxim aquesta situació que ara mateix descrivia Però com el món sembla ser que està al 
revés, aquesta Fundació ha estat investigada, com es diu aquí a la moció, judicialment i ha sigut 
paralitzada i, per tant, acusada de fomentar la immigració irregular i, fins i tot, l’associació criminal. Per 
tant, el món està al revés. Els que salven a les persones resulta que són els criminals, i els criminals són 
els que acusen als qui salven les persones. 
 
Per tant, entenem que s’ha de donar suport, com també molts ajuntaments han fet, a aquesta Fundació 
que, a més a més, és també originària del nostre país, en gran part. I en el tema econòmic, de la petita 
col·laboració econòmica per part del nostre Ajuntament també entenem que és possible en relació als 
acords que hauríem de seguir o 0,7% en quant a cooperació internacional i que, per tant, podrien ser 
també factibles a través d’aquesta línia, com molts ajuntaments estan fent fa molts anys i que en un 
inici era el 0,7 i ara ja crec que està en el 0,9 i, per tant, jo crec que de manera, com a mínim, simbòlica 
contribuiríem a fer aquest món una mica millor, no?, davant els esdeveniments que ens toca viure. 
 
Per tant, votarem favorablement, com comentàvem abans sobre aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Martínez 
A continuació pren la paraula el Sr. Martínez: Alcaldessa, regidores, regidors, actualment centenars de 
milers de persones estan creuant la Mediterrània partint d'enclavaments situats al sud i a l'est amb 
l'objectiu d'arribar a la Unió Europea. En aquests fluxos conflueixen demandants d'asil que busquen 
refugi i també immigrants econòmics. Tots dos utilitzen les mateixes rutes, mitjans de transport i xarxes 
de traficants de persones.  
  
La guerra a Síria i la inestable situació de Líbia són les principals raons per les quals milers de refugiats 
venen creuant la Mediterrània aquests últims anys, i amb especial intensitat aquests últims mesos. Així 
mateix, s’han mantingut també constants els fluxos procedents d'altres països amb situació inestable o 
que pateixen règims repressors. 
  
La bretxa entre els dos móns ha convertit la Mediterrània en un cementiri. Milers de persones moren a 
l'any creuant aquesta frontera. Mentre, al mar, xoquen els estats i les ONG’s, amb visions oposades de 
la tragèdia.  
  
La Fundació Proactiva Open Arms és una ONG catalana dedicada al rescat al mar, tal i com s’ha 
comentat, dels refugiats que arriben a Europa fugint de conflictes bèl·lics, persecució o pobresa. La 
feina d’aquesta ONG és més que elogiable i estem d’acord amb tots els acords que vostès plantegen o 
vostès proposen excepte el punt 2, ja que, per Llei, l’Ajuntament no pot fer donatius. En quant a si fos 
subvencions, en un principi aquestes han de ser finalistes amb un fet concret i delimitat i, 
posteriorment, el fet es tindria que justificar.  
 
Els hi hem demanat treure el punt 2 esmentat i vostès han dit que no. Abans i per una altra banda 
també els hi hem demanat si volien que votéssim punt per punt i també han dit que no. Per tant, la 
nostra posició és contrària a la moció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Tomàs 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Tomàs: Alcaldessa, regidores, regidors, bé, d’entrada comentar que és 
una llàstima utilitzar aquest plenari municipal i les mocions i tirar-les a la sort, no? Les mocions han 
d’anar acompanyades d’una base sòlida de presentació i potser en algun moment, fins i tot, d’un punt 
de treball i de cercar determinats acords, aproximacions per tal de que puguin ser aprovades. 
 
Dir-los-hi que nosaltres ara podríem caure en la provocació d’aprovar aquesta moció i segurament 
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sortiríem d’aquí molt tranquils, molt convençuts de que hem fet el que tocava, però la veritat és que 
després l’experiència i el compliment de la llei ens fa veure que incompliríem. I incompliríem perquè no 
tenim les garanties plenes de que aquesta aportació de 3.000€, coincidint amb el regidor de la CUP, 
amb el senyor Rodríguez, de que, evidentment, 3.000€ comparats amb un pressupost de 30 milions 
d’euros, segurament és un gest que ens podríem permetre, no?, i més estant d’acord en el gruix i en el  
contingut de la moció que vostè ens proposa. 
 
La veritat és que l’Ajuntament no pot fer donatius. L’Ajuntament només pot tramitar subvencions amb la 
deguda justificació legal i d’acord amb les competències que li corresponen. Per tant, estem davant una 
proposta que entraria en una línia de subvencions que s’han de tramitar via el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, no pas a l’Ajuntament.   
 
Per tant, jo em nego a dir-li a vostè i a aquest plenari que la moció no la podem aprovat. Jo, en tot cas, 
el que li dic –perquè vostè també crec que coincideix que és el punt que fa que la moció pugui ser 
aprovada o no, i l’ha deixat com a últim Ple de la moció quan, en la mateixa, n’era el segon–, jo crec que 
està en les seves mans que aquesta moció pugui sortir de l’Ajuntament de Tortosa aprovada, sempre i 
quan es retiri aquest punt de compliment d’aportació econòmica, que ja li dic que no és un tema de 
voluntat sinó que és un tema de compliment, que seria de difícil compliment. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, en primer lloc agrair els vots a favor dels grups 
municipals que així ho han fet. 
 
I dir que ja en el seu moment, tant amb la regidora Maria Jesús Viña com posteriorment avui amb 
l’alcaldessa i amb el primer tinent d’alcalde, els hi hem explicat que obríem la porta a que en comptes 
de posar la paraula “donatiu”, posàvem la paraula “signar un conveni”, que es pogués arribar a un 
acord. Que si no era possible per al 2018, s’arribés a un acord per al 2019. Que es busqués la manera 
perquè si l’Ajuntament de Madrid o altres ajuntaments de Catalunya estan fent aquestes aportacions 
econòmiques és perquè hi ha una manera de fer-ho. I la resposta ha sigut que no, que havíem de retirar 
aquest punt 2. Ara no posem altres excuses. Creiem que és una moció igual de digna que altres que es 
presenten, no entenem perquè s’ha posat en dubte la dignitat d’aquesta moció.  
 
I, en tot cas, ho fem així perquè estem farts i fartes a la CUP de que s’aprovin mocions de cara a la 
galeria que no porten darrere cap compromís, que no demostren que realment allò que s’aprova és una 
prioritat per a l’equip de Govern, amb les que ens fem la foto, diem que som molt solidaris, després 
anirem a la Fira Solidària, direm que també, que som molt solidaris i tal, però resulta que quan 
demanem una aportació a un ajuntament que té un pressupost de 36 milions d’euros, de 3.000€, es 
busquen impediments. 
 
Si busquen impediments trobarem els que han dit i 50 més. I si volen superar els impediments 
trobarem la manera de fer-ho, com han fet altres ajuntaments, i més en aquest cas, en el que si no hi 
ha diners aquests vaixells no surten a la mar. I si no surten a la mar, cada dia hi ha gent ofegant-se a la 
mar. Per tant, la solidaritat, en aquest cas, ha d’anar acompanyada, a més de paraules de gestos, d’una 
dotació econòmica. 
 
Diu un proverbi africà que molta gent petita en llocs petits fent coses petites són capaces de canviar o 
de transformar el món. Això és el que avui nosaltres demanàvem a aquest Ajuntament. Demanàvem 
que dediquéssim el 0,00001% del pressupost municipal a donar-lo a una entitat que s’ha guanyat un 
prestigi internacional reconegut amb premis, fins i tot, de gran ressonància a nivell mundial, com és el 
de la Brigada Abraham Lincoln, i no s’ha volgut fer. No posin excuses, no s’ha volgut fer i punt. Ho 
lamentem. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de la CUP-AE-PA (1), MT-E (4) 
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i PSC-CP (3); 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. 
 
 
 
 
15 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA ECOLOGISTA 
PER CANVIAR EL NOM DE LA PLAÇA D’ESPANYA I LA PLAÇA CONSTITUCIÓ. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Candidatura d’Unitat 
Popular – Alternativa Ecologista. 
 
“ Tortosa va ser una de les ciutats catalanes més castigades per la Guerra Civil. De les grans ciutats 
catalanes, Tortosa i Lleida foren les dues ciutats amb més danys. 
 
Des del 22 de març de 1937 fins el 15 d'abril de 1938, l'aviació feixista (especialment italiana) 
bombardeja Tortosa 16 vegades, causant 75 morts, ferint a 150 persones. Els bombardejos foren 
especialment intensos durant l'abril del 38. 
 
La placa d'Espanya de Tortosa, com l'edifici de l’Ajuntament i la porxada es van construir durant els 
primers anys de la postguerra per refer el barri de Sant Pere o dels Pescadors, després que la ciutat (i 
especialment la zona esmentada) fos arrasada durant la guerra civil pels bombardejos de l’aviació 
italiana i pel bombardeig constant durant quasi un any, que va patir la ciutat per l’exèrcit feixista de 
Franco des del barri de Ferreries. 
 
Posar un nom a una placa és un homenatge. Un homenatge segons el diccionari de la llengua catalana 
de l’Institut d'Estudis Catalans “és un acte de submissió, de respecte, de veneració...”. 
 
Des de la CUP-Ae no estem en contra dels diferents pobles de l'Estat espanyol ni dels espanyols ni les 
espanyoles. Estem en contra d'un estat anomenat Espanya que està al servei dels interessos d'uns 
quants monopolis, grans empreses i famílies que tenen el control de l'Estat (en alguns casos des de fa 
dècades) i que alhora condemna les zones més pobres de l'Estat a l’emigració o a sobreviure en la 
misèria. I tot, per manca de polítiques de desenvolupament conscientment omeses. 
 
Eixe estat oligarca que prioritza els interessos dels rics als dels pobres, és el que rebutgem. I entenem 
que el nom de plaça d'Espanya és un homenatge a eixa Espanya, oligàrquica i insolidària, que controla 
els mitjans de comunicació, l'exèrcit, l'església, la justícia, l’alt funcionariat... en benefici d'uns pocs i 
poques. 
 
Però tampoc podem oblidar el moment actual. La resposta de l'Estat espanyol al quasi 80% de la 
població catalana que està a favor del dret a decidir, de votar, ha estat la presó. I la persecució política, 
la repressió, la intervenció de la Generalitat ... 
 
Mantenir el nom de plaça d'Espanya, és retre homenatge a qui utilitza les clavegueres de l'Estat, 
menteix i difama o amenaça amb inhabilitacions i presó per voler organitzar un referèndum. És un 
homenatge a un Estat que empresona a “raperos” i grups musicals per les seues lletres, censura llibres, 
amenaça en tancar mitjans de comunicació públics, de perseguir el català a l'escola, que pretén 
controlar el que diuen a classe les docents ... 
 
Tortosa no pot retre homenatge a un Estat demofòbic, com és actualment l'Estat espanyol. I menys, 
mantenir una de la places més emblemàtiques de la ciutat amb eixe nom. 
 
Però més enllà de l'actual context, no podem oblidar l'origen. Per què es va posar el nom de plaça 
d’Espanya? 
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Durant la postguerra i durant la seua existència, el franquisme va exercir a Catalunya i als Països 
Catalans, el dret de conquesta per haver guanyat la guerra, actuant com a colonitzadors. A més a més 
de la repressió, els afusellaments, els exilis, les expropiacions... el franquisme va utilitzar la colonització 
de l'espai públic per intentar transformar l’imaginari col·lectiu. Calia deixar ben clar qui havia guanyat la 
guerra i qui manava, alhora que esborrar sistemàticament qualsevol rastre que recordarà la democràcia, 
les llibertats perdudes, la legítima república i la catalanitat. Fou una espanyolització forçada. 
 
Això també va suposar la castellanització de la toponímia, dels noms de les persones, el canvi de noms 
de carrers... i la imposició de noms vinculats al règim o a la seua ideologia per batejar els nous carrers, 
places. El nom de plaça d'Espanya naix d'esta voluntat del franquisme per conquerir l'espai públic amb 
noms dels seus generals i símbols. Un d'estos símbols, “la España: una, grande y libre” està en l'origen 
del nom de la nostra plaça de l'Ajuntament. 
 
Per motius semblants, demanem també el canvi de nom de la plaça de la Constitució (situada prop del 
pont de l’Estat). Mantenir el nom de la plaça, és retre un homenatge a una Constitució que fou 
redactada a esquenes de la població i sota control estricte de l’exèrcit. Una constitució que va garantir 
que el canvi de règim, del franquisme a la democràcia representativa i monàrquica, no suposés un canvi 
real de poder. Un canvi que va garantir el manteniment de la dinastia borbònica. 
 
Més de 5 milions de catalans i catalanes no hem votat la Constitució. És una Constitució que no 
reconeix l'Estat plurinacional i que no garanteix el dret a tenir una vida digna (treball, sostre i pa).  
 
A més a més, es tracta d'una Constitució que permet que en el seu nom hi haja gent tancada a la presó 
o exiliada per les seues idees polítiques o per les seues cançons. Es tracta d'una Constitució que no 
permet que el poble català puga votar per decidir el seu futur. Una Constitució que prioritza el pagament 
del deute a la banca, a les inversions en polítiques socials. En definitiva, una Constitució que defensa 
els interessos dels més rics i poderosos. 
 
No podem mantenir ni el nom de la plaça d'Espanya i del nom de la plaça de la Constitució. Per respecte 
a la memòria històrica i per respecte a les persones que avui en nom d'eixe Estat i eixa Constitució 
estan privades de llibertat o a l'exili. Per respecte al poble de Catalunya, de les Terres de l’Ebre i de 
Tortosa, que l’1 d'octubre vam sortir a defensar el dret a decidir el seu futur, votant. I per respecte als 
valors democràtics que tant l'Estat espanyol com la Constitució porten anys maltractant, i especialment 
en el darrer any al nostre país. 
 
Des de la CUP-Ae de Tortosa demanem al Ple municipal de Tortosa que adopte els següents acords: 
 
1. Substituir el nom de plaça d’Espanya pel popularment utilitzat de placa de l’Ajuntament. 
 
2. Substituir el nom de la plaça de la Constitució per un nom que represente els valors democràtics i de 
llibertat. 
 
3. Realitzar este canvi durant els propers 3 mesos. ” 
 
 

*-*-* 
 
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: Com ja bé sabem, tant la plaça d’Espanya com l’edifici de l’Ajuntament de 
Tortosa és va construir després de la Guerra Civil perquè l’aviació feixista alemanya i l’exèrcit feixista de 
Franco van destrossar la nostra ciutat durant la Guerra Civil. 
 
I no volem obviar que posar el nom a una plaça és un acte d’homenatge. I un homenatge, segons el 
diccionari de la llengua catalana, de l’Institut d’Estudis Catalans, és un acte de submissió, de respecte o 
de veneració. I això és actualment la plaça d’Espanya. 
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I volem deixar ben clar a aquells portaveus que durant la setmana passada van dir i van criticar que 
aquesta moció era una qüestió identitària, que aquesta moció no es fa en contra dels pobles de l’Estat 
espanyol, que aquesta moció no es fa en contra dels espanyols i les espanyoles. És una moció que es fa 
en contra d’un Estat espanyol que està en mans de l’oligarquia, que hi ha unes quantes famílies que 
des de fa dècades controlen la banca, controlen els mitjans de comunicació, controlen les grans 
empreses, controlen al funcionariat, controlen l’exèrcit. És en contra d’eixe model d’Estat que, 
precisament, ha condemnat els territoris més pobres de l’Estat espanyol a la pobresa i, a les seves 
persones, a immigrar o a viure en la misèria, és a eixe Estat espanyol al que nosaltres no li volem retre 
un homenatge tenint una plaça amb el seu nom, una de les places més importants de la nostra ciutat. 
 
Però tampoc volem oblidar el moment actual, un moment en el que l’Estat espanyol, davant la voluntat 
de la població catalana de votar per decidir el seu futur, ha tingut com a resposta la repressió policial, la 
violència policial i la utilització de les clavegueres de l’Estat. Mantenir avui el nom de plaça d’Espanya 
és retre homenatge a qui ha utilitzat les clavegueres de l’Estat, al qui està atacant l’escola catalana, a 
qui amenaça de tancar mitjans de comunicació públics, a qui utilitza tots els ressorts de l’Estat i 
empresona a persones o les obliga a l’exili per les seves idees polítiques. Tortosa no pot retre 
homenatge a un Estat demofòbic com és actualment l’Estat espanyol, i menys mantenir una de les 
places més emblemàtiques de la ciutat amb eixe nom. 
 
Perquè volem recordar també en quin moment es va posar aquest nom de plaça d’Espanya. Aquesta 
gent que parla de la concòrdia i d’arribar a acords, el nom de plaça d’Espanya va arribar quan el 
franquisme es va imposar a la República. El nom de plaça d’Espanya va ser un dret de conquesta 
exercit pel franquisme que, a més d’afusellar, d’empresonar, d’obligar a l’exili i d’expropiar béns a les 
persones republicanes, a més de tot això, també havia de conquerir l’espai públic per canviar 
l’imaginari col·lectiu, i posar el nom de plaça d’Espanya a una de les places més cèntriques de la nostra 
ciutat és la manera de transformar aquest imaginari col·lectiu. Era posar el nom d’eixa Espanya, una, 
grande i libre. Aquest és l’acte de concòrdia amb el que va nàixer el nom de l’actual plaça. 
 
I per motius semblants també, tampoc podem compartir que hi hagi a la nostra ciutat una plaça amb el 
nom de plaça Constitució. Una Constitució que es va redactar d’esquenes a la població, en un despatx 
tancat, una Constitució que es va redactar amb amenaces de l’exèrcit i una Constitució que l’únic que 
va fer és una transacció entre el franquisme i el nou règim del 78’, un canvi que, a més, va garantir la 
continuïtat de la monarquia de la dinastia borbònica. 
 
A més, més de 5 milions de catalans i catalanes no van votar eixa Constitució i no reconeixem eixa 
Constitució perquè ningú ens ha preguntat si ens agrada o no ens agrada. Però és que a més, es tracta 
d’una Constitució que en el seu nom a fet tancar a la presó a persones o les ha obligat a exiliar-se. És 
una Constitució que prioritza el pagament del deute a la banca a la inversió social. És una Constitució 
que no reconeix que estem en un Estat plurinacional. En definitiva, és una Constitució que defensa els 
interessos dels risc i dels poderosos i per això ens sobta tant que aquells que s’anomenen d’esquerres i 
progressistes defensin tan fermament aquesta Constitució. 
 
Per tant, des de la CUP Alternativa Ecologista entenem que mantenir el nom de plaça d’Espanya i plaça 
de la Constitució significa una falta de respecte a la memòria història, però també a les persones que 
avui en dia estan en presons espanyoles o bé exiliades per eixe Estat espanyol i per eixa Constitució. 
 
Per respecte al poble de Catalunya, per respecte també a la gent de les Terres de l’Ebre i per respecte 
també a totes les persones de Tortosa que l’1 d’octubre van sortir a defensar el seu dret a votar i a 
decidir el seu futur, demanem a aquest Ple que es canviï el nom de la plaça d’Espanya pel de la plaça 
de l’Ajuntament –com popularment se la coneix– i demanem també que es canviï el nom de la plaça de 
la Constitució perquè la Constitució avui, al 2018, no és representativa de valors democràtics i de valors 
de llibertat. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Alcaldessa, regidores, regidors, bé, en el tema dels noms de 



                                   

 
 
 

-  Pàg. 57 / 72 -           MGE / sbh 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

carrers i places i tal hi ha sensibilitats molt diverses, i moltes confrontades. I són sensibilitats que 
l’obligació que tenen els polítics o que té, en aquest cas, l’Ajuntament i el plenari és de pacificar i 
pensar en el futur. Pareix que s’intenta veure com tornar al passat per crear confrontació. L’objectiu és 
crear confrontació. L’Ajuntament ha d’instaurar tot allò que signifiqui traslladar a la societat pau, 
tranquil·litat i concòrdia. 
 
Jo tinc aquí una moció de febrer de 2008 que era sobre el canvi de nom de la plaça d’Espanya. En 
aquell moment el senyor Forés, representant d’Esquerra Republicana de Catalunya, deia: “Aquest tema 
–el canvi de la plaça d’Espanya– no està en la primera prioritat de l’acció de Govern, la ciutadania és el 
que ens reclama cada dia pel carrer, són infinites les coses que ens demana la ciutadania pel carrer 
abans que aquesta”.  
  
La senyora Roigé –en aquella època regidora, ara alcaldessa– deia: “Els canvis dels noms és prou 
seriós que mai haurien de ser utilitzats per cap partit polític ni objecte de cap moció. Hi ha que anar 
més enllà d’una moció que presenta 1 dels 21 regidors, i es fa per fer electoralisme o oportunisme. 
Primer es treballen internament les mocions amb els grups que formen el consistori, després es 
debaten, es porten al consens amb la ciutadania i després van al plenari per ser aprovades o no”. El 
senyor Sabaté –regidor en aquell moment pel PSC– deia o propugnava consulta a la ciutadania i 
comissió d’estudi municipal.  
 
Europa es diferencia d’Amèrica en tres coses. Una és que porta escrita en els noms dels seus carrers la 
seva història. El canviar el nom dels carrers en cada etapa històrica o conservar-los és una digressió, 
una lluita dialèctica conceptual que hi ha en els historiadors, no? Cal modificar els noms? Cal mantenir-
los per recordar cada etapa històrica? Doncs no ho sé, però jo crec que és bo mantenir-los, més que 
parlar de memòria històrica, en aquest moment cal parlar d’història per evitar que la memòria històrica 
sigui la d’uns o la memòria històrica dels altres. La memòria històrica ha de ser història i prou. Una 
bona història i prou. 
 
Hi ha una moció al juny de 2017 de canvi de nomenclàtor –que la vaig presentar jo– i, curiosament, 
tots els grups municipals van tancar la veu a la ciutadania. Jo demanava, simplement, que és demanés 
opinió quan hi havia que canviar el nom a una plaça a la ciutadania tortosina, i tots els grups menys jo 
–em vaig quedar sol– van dir que no. Van dir que no tenia, la ciutadania, el dret a elegir els noms dels 
carrers i places de la seva ciutat i de la seva història. 
 
Fins i tot Barcelona, prèvia consulta a la ciutadania, aprovarà demà o passat demà el canvi del carrer 
d’Alberto López i López. Però, a més, Barcelona té una plaça molt important, la plaça d’Espanya, que 
cap partit polític se li ha ocorregut demanar canvi del seu nom.  
 
I aquí vull recordar aquell dia tan trist per a aquest Ple en què van canviar el nom de la plaça Joaquin 
Bau, un tortosí com tots nosaltres i un bon alcalde, com van dir molts historiadors independentistes... 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
A continuació pren la paraula la Sra. Alcaldessa:  Senyor Dalmau, se li ha acabat el temps. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Continua el Sr. Dalmau: ....d’esquerres i de dretes. Un bon alcalde i tortosí. Oblidem les nostres senyes 
d’identitat. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: moltes gràcies senyora alcaldessa. Senyores regidores, 
senyors regidors, senyor Rodríguez, citaré també jo, com vaig citar a la roda de premsa, “un no és més 
independentista o menys si canvia un nom o si elimina el nom d’Espanya de les seves places o dels 
seus carrers, ni si elimina el d’Argentina, ni si elimina altres i, per tant, jo crec que és un error agafar i 
intentar eliminar les referències a Espanya perquè aquestes denominacions es van ficar en una 
determinada època”. Això li deia vostè al senyor Bel en el passat Ple de setembre de 2015, davant la 
pregunta seva pregunta de si hi havia la possibilitat de canviar el nom a la plaça d’Espanya. 
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Diu: “els noms de les places, dels carrers, les medalles d’or de la ciutat, hem d’intentar tots plegats que 
no es facin a través de mocions polítiques, que es facin per consens, parlant-ne els diferents grups de 
l’Ajuntament, perquè ens equivocaríem si féssim el contrari.”  Això ho deia l’actual alcaldessa en el Ple 
de setembre de 2011, davant la moció del PSC per donar el nom de Ricard Salvat al centre cultural de 
l’antic Escorxador. 
 
Citaré: “els noms dels carrers, de places o de barris, creiem que són coses prou serioses que mai 
haurien de ser utilitzades per cap partit polític ni objecte de cap moció o, almenys, no d'aquesta 
manera.” També ho deia l’actual alcaldessa al Ple de febrer de 2008, davant la moció d’Iniciativa per 
Catalunya per canviar el nom de la plaça d’Espanya. Són tres exemples –que n’hi ha molts– que he anat 
mirant durant la preparació d’aquesta moció. 
 
El nostre grup creu que aquesta moció que vostè presenta és una acció d’oportunisme polític i de 
buscar la confrontació i el trencament enfront del consens i el diàleg i no ajuda a resoldre la fractura 
social que patim en la nostra societat catalana, ans al contrari. Un atac directe als sentiments i les 
emocions de molts tortosins i tortosines.  
 
A Tortosa i els seus pobles el canvi de noms de carrers i places com Generalísimo, 13 de Enero, etc., 
després del franquisme ja es va fer per consens de les forces polítiques, com es va fer en la darrera 
ocasió amb la plaça de Gerard Vergés. Crec que hem d’anar tots junts en aquests temes, i en els darrers 
anys així s’ha demostrat quan tots els grups ho han fet i ho han defensat –Convergència, Esquerra...–, 
fet que es va trencar, això sí, en el cas de la plaça Joaquin Bau, ara plaça 1 d’octubre. Esperem que el 
vot d’avui segueixi en aquesta línia i que el Govern municipal no doni suport a aquesta moció. 
 
Nosaltres no podem recolzar unes mocions de part, que defugen dels consens, del diàleg i de l’esperit 
de reconciliació i només busquen la confrontació i l’exclusió davant de la greu crisi política, social i 
institucional que vivim a Catalunya. 
 
Perquè Espanya, no la definició que vostè diu franquista de l’Estat espanyol –que això va titllar-ho 
Franco, eh, això que diu vostè ‘Estat espanyol’–, Espanya és el nostre Estat. Ara no és el problema, com 
vostè vol ressaltar en la part expositiva de la moció, el problema és un Govern del Partit Popular que ha 
judicialitzat la política i que ha defugit de buscar una solució al conflicte, que no fa política per resoldre 
aquest conflicte polític que patim tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
 
I perquè la plaça Constitució, li recordo –potser vostè és de fora i potser no ho sap– que aquest nom es 
va recuperar després de la dictadura i, per tant, fa referència no només a la Constitució del 78’ sinó a la 
inclosa plaça de la Constitució que ja hi havia abans de la Guerra i era republicana, per tant. No voldria 
pensar que vostè s’apunta als postulats del pensament carlista, aquells de “por Dios, por la patria y el 
rey”,..... 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Alcaldessa:  Senyor Roig, se li ha acabat el temps. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Continua el Sr. Roig: ... ja acabo, senyor alcaldessa, clarament anticonstitucionals. 
 
Una vegada més, estem davant d’una moció de part que presenta vostè per buscar el confrontament, 
l’exclusió en l’àmbit municipal i defugir del diàleg. Un diàleg i un consens que avui més que mai és 
necessari a Catalunya i és imprescindible. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyora alcaldessa, regidors i regidores, en primer lloc 
m’agradaria recordar, com comentava el portaveu de la CUP, que tot el que és l’actual Ajuntament i la 
plaça actualment d’Espanya, plaça de l’Ajuntament i tots els edificis del voltant es van construir després 
de la Guerra Civil, després d’haver patit un conflicte bèl·lic, que tots sabem que no s’ha de tornar a 
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repetir i que va fer, entre altres coses, destrossar tota aquesta zona cèntrica de la nostra ciutat, en 
aquell moment l’anomenat barri dels Pescadors. 
 
A partir d’aquí es va fer la reconstrucció actual d’aquesta plaça, amb l’Ajuntament i els edificis laterals i, 
certament, se li va posar com a nom plaça d’Espanya als anys 40 crec, no ho vull dir exactament, però a 
la dècada dels anys 40’. 
 
Per una altra banda, s’ha dit també aquí per diferents portaveus, en el seu dia el senyor Jaume 
Forcadell, com a portaveu del grup municipal, en aquell moment d’Iniciativa per Catalunya, ja va 
presentar una moció per canviar el nom de la plaça d’Espanya pel nom de plaça de l’Ajuntament, però 
centrat no en un debat identitari sinó en un debat de quotidianitat, perquè la majoria de la gent a 
Tortosa coneix aquesta plaça amb el nom de plaça de l’Ajuntament. I en aquest sentit, es va dur a 
terme aquella proposta de votació que no va prosperar perquè en aquell moment Convergència i Unió i 
Esquerra Republicana, que estaven també al Govern, van votar en contra. 
 
Vostès ara presenten aquesta moció i diuen que no volen..., el canvi que proposen no té res a veure 
amb el tema dels espanyols, d’Espanya i dels pobles d’Espanya que vostè comentava. Però jo crec, 
sincerament, que en la situació actual es pot confondre perquè, evidentment, si avui s’acaba aprovant 
aquesta moció hi haurà una part de la societat que entendrà que s’ha fet per qüestions identitàries. Per 
això jo també vull deixar clar que el nostre grup –que votarà a favor de la seva moció– ho farà en 
coherència amb el que en el seu dia vam defensar i sense tenir res en contra de l’Estat espanyol ni de 
qualsevol persona de l’Estat espanyol. Perquè l’Estat espanyol també hem de recordar que és plural. És, 
l’Estat espanyol, el senyor Mariano Rajoy i els seus representants, però també ho és l’alcaldessa de 
Madrid que defensa el dret a decidir de Catalunya, també ho són els governs de diferents comunitats 
autònomes –com el País Valencià, que defensen el dret a decidir de Catalunya–, com diferents alcaldes 
d’esquerres de Saragossa, de Galícia, del País Basc o d’altres llocs que defensen el dret a decidir de 
Catalunya i que també en contra de la involució democràtica que s’està produint per part de l’Estat 
espanyol. Per tant, volia deixar clara la postura que votarem a favor, en coherència amb el que vam dir 
en el seu moment. 
 
I també m’agradaria recordar que en el seu dia i en l’últim debat que vam tenir sobre el tema dels 
carrers i dels noms de les places, es va decidir o es va acordar aquí públicament que es faria una 
espècie de comissió per consensuar el nom de nous carrers. Per tant, jo espero que s’acabi produint, 
que s’acabi tirant endavant per part de l’equip de Govern, perquè si en cada Ple hem de discutir sobre 
el canvi de diferents noms de carrers i places de la nostra ciutat crec, sincerament, que, per una banda, 
avorrirem als ciutadans i ciutadanes i... 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Seguidament pren la paraula la Sra. Alcaldessa:  Se li ha acabat el temps, senyor Jordan. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Continua el Sr. Jordan: ...i, en segon lloc, que tindrem debats molt llargs i no podem parlar en 3, 4 o 5 
minuts que tenim.  
 
Per tant, com li comentava abans, votarem a favor però també volíem deixar clars els nostres 
arguments. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Girón 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Girón: Alcaldessa, regidores, regidors, com ja hem comentat alguna 
vegada, creiem que abans de presentar de manera unilateral una moció com aquesta, seria bo intentar 
arribar a un acord i tirar-la endavant de forma conjunta, ja que considerem que temes com el canvi de 
nom de places i carrers són molt importants per a la ciutat i mereixen el major suport possible. 
 
Així doncs, reconeixem que gairebé totes i tots els veïns i veïnes de Tortosa ens referim a la plaça 
d’Espanya com a plaça de l’Ajuntament, i és per això que considerem oportú canviar el nom d’aquesta, 
ja que el nom col·loquial pel qual coneixem i ens referim a la plaça és plaça de l’Ajuntament. 
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Per tant, i com ja he comentat, el posicionament del grup municipal d’Esquerra  Republicana és a favor 
de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Lehmann 
A continuació pren la paraula el Sr. Lehmann: Gràcies alcaldessa. Senyor Rodríguez, algun dia 
entendran que no tenim cap problema amb Espanya ni amb la seva bandera. La democràcia és més 
important que totes les fronteres, totes les banderes i totes les constitucions. 
 
President a l’exili, Carles Puigdemont. 
 
Nosaltres, en terra de cruïlla com estem, crec que ho hauríem d’entendre més que ningú aquesta 
posició. 
 
La plaça d’Espanya no es refereix a un territori. Es refereix com l’Argentina, a un Estat, a un altre 
territori. Aquí també tenim anomenat un carrer. 
 
La plaça d’Espanya no es refereix a un govern, més aviat podríem dir que la plaça d’Alfons XII sí que es 
refereix a un govern, a una monarquia borbònica, i no n’hem parlat d’aquest nomenclàtor. 
 
La plaça d’Espanya no ha pres el nom a cap anterior efemèride ni personatge ni tradició local. Com ja 
s’ha dit, és una plaça de nova creació i un nom que s’ha pres de cap i de nou. Sí que és cert que, 
popularment, tots li diem plaça de l’Ajuntament. Per cert, a plaça Barcelona jo li dic plaça del mercat; la 
plaça de l’estadi és ara la plaça 1 d’Octubre; la plaça del mercadillo és la plaça del Mestre Monclús; o la 
plaça dels tres farols és la plaça Montserrat. Si comencem així, popularment tenim molts de noms a 
Tortosa. 
 
No obstant, i per damunt de tot, jo crec, i des del PDeCAT així ho creiem, que l’estima a un país no es 
demostra a cop de moció. Es demostra, com ho ha fet l’anterior alcalde Ferran Bel, com ho va fer la 
diputada i ara alcaldessa Meritxell Roigé, prenent responsabilitats. Responsabilitats polítiques, que 
poden anar, fins i tot, a responsabilitats personals, tal i com els hi està succeint a polítics, a persones 
del nostre país i de les nostres entitats socials que estan privades de llibertat i també a l’exili. 
 
Menció a banda si parlem de la plaça de la Constitució, que jo també voldria dir que de la Constitució 
del 78’ no pren el no sinó que, pel que he anat parlant i que tothom sap, pren el nom de la Constitució 
del 1812, i així ha anat arribant fins aleshores. Aquí podríem tenir que no compleix les premisses que 
hem dit anteriorment: que anteriorment es deia la plaça de les Cols i que potser aquí trobaríem algun 
consens per poder-ho arribar a modificar.  
 
Però tot això seguim pensant que no és a cop de moció, que és a través d’un debat més seré, un debat 
que pot succeir-se prèviament en una junta de portaveus –aquí s’ha dit en una comissió. Una comissió 
però es vota a favor, tampoc ho entenc–, per tant, nosaltres, la nostra postura és que qualsevol tipus 
d’aquestes qüestions, com ja s’ha fet en el seu moment, s’han de debatre d’una manera més serena. 
Serà el vot contrari.  
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: En primer lloc agrair, als grups municipals que han votat 
a favor, aquest vot.  
 
La resposta al Partit Popular i al Partit Socialista serà la mateixa perquè, pràcticament, han tingut el 
mateix argument. Citant dates anteriors a l’1 d’octubre, citarem una frase que diu molt últimament un 
amic seu, vostre, que és Albert Rivera, que diu ‘vostès viuen en una realitat paral·lela, com a Matrix”. 
Doncs, resulta que l’1 d’octubre ho va canviar tot, que tot allò que es va poder dir abans de l’1 
d’octubre no té la mateixa vigència o no l’hauria de tenir. Al menys, hi ha alguna gent que  sembla que 
sí que ha canviat ja de discurs, altra gent, en canvi, lamentem que no ho hagi fet. 
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Però, com diu un llibre del Borràs, són dies que duraran anys perquè no oblidarem el que va passar l’1 
d’octubre. I, per tant, moltes de les coses que es van dir abans de l’1 d’octubre avui no tenen vigència. 
 
I, senyor Roig, quan parlava vostè jo pensava que estava parlant de Síria o d’Iraq perquè parlava de 
fractura social i de la crisi social i econòmica que està vivint el país. I jo dic ‘estaran parlant de la guerra 
que hi ha a Síria, però no de Catalunya’. I parla vostè, com el Partit Popular, parla de diàleg. De diàleg? 
Amb presos polítics, amb polítics exiliats? Amb la policia enviada per atonyinar a la gent que volia votar? 
Així es pot parlar de diàleg? 
 
Per últim, una gran decepció. Una gran decepció amb el PDeCAT que avui, considerem, que traeix tant a 
la memòria històrica com a les persones que estan empresonades per defensar les seves idees 
polítiques i que estan a l’exili. Lamentem la decisió que pren avui en seu partit, senyor Lehmann i 
senyora alcaldessa. El 21 de desembre el 61% dels tortosins i tortosines van votar per república. Els 
noms de ‘Constitució’ i de ‘plaça d’Espanya’ tenen un suport del 32% en aquestes eleccions, aquesta és 
la representació que tenen aquests noms actualment a la ciutat. I creiem que avui hem perdut una 
oportunitat de fer allò que fa ja uns anys se’ns va dir en aquest Ple de que es faria un catàleg de tots els 
noms d’origen franquista i es retiraria la simbologia franquista –encara l’estem esperant–. Fa un any 
que es va fer. 
 
I lamentem que no hagin sigut valents, que tornen a tenir la calculadora electoral per prendre decisions 
i que no hagin volgut seguir l’exemple, per exemple, de Gandesa, que ha canviat el nom de la plaça 
d’Espanya i no ha caigut el món, ni ha acabat el món, ni ha passat absolutament res.  
 
I tornem a insistir: no estem apel·lant a qüestions identitàries, estem apel·lant a un Estat. I, senyor Roig, 
no confonguem l’Estat espanyol amb el Govern de Rajoy, no. És l’Estat, no el Govern de Rajoy, és l’Estat 
amb tot el seu aparell de repressió, judicial, mediàtic, és l’Estat el que està aplicant totes les mesures 
que estem patint aquí a Catalunya. I eixe l’Estat l’haguera fet essent Mariano Rajoy o essent José Luis 
Rodríguez Zapatero el president. 
 
Lamentem que el PDeCAT avui hagi votat al costat del Partit Popular i del Partit Socialista en una 
qüestió tant important per a la nostra ciutat com era aquesta. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Bé, senyor Rodríguez, sap que no m’agrada intervenir però, 
en tot cas, les lliçons a qui té al seu president com a associat del Partit Demòcrata, el Molt Honorable 
President, li recordo que és associat del Partit Demòcrata i aquesta diputada en el seu moment va fer el 
que va fer al Parlament de Catalunya, o l’exalcalde va fer el que va fer per tal de poder fer possible 
celebrar l’1 d’octubre, no s’accepten, per part del nostre grup municipal, cap lliçó ni cap puresa 
respecte al que és o el que no és el que votem a dia d’avui. 
 
En tot cas, el que nosaltres considerem és pertinent, és poder establir aquesta votació o aquesta 
discussió, com ja vam dir en un altre Ple que es va celebrar, en consens, parlant del que realment tots 
els grups municipals podem tenir però, a més a més, tenint en compte que el procés que estem seguint 
ara no va en contra absolutament de ningú. Hem de conviure amb l’Estat espanyol, hem de conviure 
amb Espanya, és un dels nostres veïns. Jo aspiro a tenir un Estat independent i confio de poder-ho ser 
però, en tot cas, això no vol dir que anéssim en contra absolutament de ningú. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: No per entrar en la confrontació, perquè el nostre missatge ha 
anat justament al contrari, però miri, vostès viuen en la postveritat, vull dir, vostès diuen ‘a partir de l’1 
d’octubre tot ha canviat’. No, perdoni, la gent al carrer hi ha molta gent que passa gana, hi ha molta 
gent que té problemes, hi ha molta gent que creu que les coses..., ens hem de dedicar a altres coses 
que no aquesta. 
 
Vostè parla, diu ‘diàleg’. Quin diàleg? Sí, diàleg. Sense diàleg no solucionem el problema. I vostès està 
clar, avui s’ha retratat, vostè de diàleg no en vol. És que ho ha dit, li ha sortit. 
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Miri, nosaltres ja  vam tenir gent exiliada, els socialistes, gent a la presó, gent afusellada, gent morta i 
després de 40 anys vam ser capaços de dialogar per construir això que vostè diu, que és una 
Constitució tan nefasta. Però aquesta Constitució ens permet a vostè i a mi estar aquí avui podent 
debatre aquesta moció, perquè si estiguéssim en una dictadura, com vostè diu, no podríem estar aquí 
debatent això.  
 
La Constitució ens va permetre passar fulla i casi 40 anys de dictadura, i en què tots vam tenir morts, 
tots, i gent a la presó. Llavors clar, ens sobta molt que vostè no sigui capaç de dir que volem dialogar.  
 
El problema, conflicte a Catalunya avui, o hi ha diàleg o no hi ha solució. O ens allunyem dels postulats 
de ‘tu contra mi i jo contra tu’ o no hi ha solució. O ens allunyem dels postulats de ‘traïdors i no traïdors’ 
o no hi ha solució. I, pel que veig, vostès –al menys els senyors de la CUP independentista– no volen 
diàleg, volen la força. 
 
Ho he dit abans, la democràcia és seva, però són antidemòcrates perquè volen imposar la seva visió de 
la democràcia, vostès són així. Vostè ho ha dit aquí i li ha sortit ben clar, és que li ha sortit de dins. Quin 
diàleg? Sí, el diàleg. Perquè els ajuntaments han de ser els llocs on, amb acords –i amb acords grans–, 
poguéssim treballar pels nostres conciutadans, pels tortosins i per les tortosines. I vostès, constantment 
estan entrant al debat identitari en l’àmbit municipal, al que nosaltres som reacis perquè nosaltres el 
que volem és la concòrdia, i el que volem és solucionar el problema. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: En resposta a l’alcaldessa, ens parla de consens per 
posar el nom. Amb qui hem de buscar el consens? Amb els senyors que ens donen lliçons de 
democràcia mentre empresonen als nostres líders polítics i a líders de moviments socials? Eixe és el 
consens de què parla vostè quan diu ‘no vol diàleg’? Com anem a voler diàleg amb una gent que està 
empresonant els nostres líders polítics i socials? Quin diàleg es pot tenir quan hi ha gent empresonada? 
Quin diàleg es pot tenir quan aquest poble el que ha reclamat és poder votar per decidir el seu futur i la 
resposta que han tingut vostès ha sigut el 155? Quin diàleg pot haver-hi? 
 
El que nosaltres volíem era convocar un referèndum i que el poble català pogués decidir el seu futur, 
això és el que volíem. I la resposta que vostès han donat és repressió i clavegueres de l’Estat.  
 
I ara diu que nosaltres no som els que volem diàleg? Qui és aquí qui s’ha girat davant la petició del 
poble català per voler votar? 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb nou vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de la CUP-AE-PA (1), ERC-AM 
(4) i MT-E (4); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals 
de PDeCAT (8), PSC-CP (3) i PP (1). 
 
 
 
 
16 – PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT DEMÒCRATA i ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA 
DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL.  
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament pels grups municipals del Partit 
Demòcrata i Esquerra Republicana de Catalunya: 
 
“ Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano Rajoy i 
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el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada repressiva contra els 
catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els 
drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. 
Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims 
representants públics, tots ells gent de pau.  
 
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia trist i 
negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, 
Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la 
història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics 
més elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del President legítim de 
Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional. 
 
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada i amb 
més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i inviolables en 
qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat. 
 
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme intransigent que 
ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del segle XX, des del món local 
no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres 
idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: 
sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 
d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 
 
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la cohesió 
de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i, finalment, presó. 
Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense 
mesura.  
 
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles Puigdemont, 
Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, 
Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna 
Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels 
ciutadans i ciutadanes. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més 
justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.  
 
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la lluita dels 
homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a súbdits.  
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Tortosa ACORDA, 

 
PRIMER - Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi 
Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 
 
SEGON - Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles Puigdemont, Clara 
Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del respecte 
absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure 
exercici polític. 
 
TERCER - Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els 
tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels drets 
polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un Estat que jutja les idees i empresona 
de forma il·legal. 
 
QUART - Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la manipulació i 
coacció dels mitjans de comunicació per part de l’Estat. 
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CINQUÈ - Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies d’una 
dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi el 
respecte als drets dels ciutadans catalans. 
 
SISÈ - Instem a totes les entitats de la ciutat de Tortosa a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, 
la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del Parlament 
de Catalunya. 
 
SETÈ - Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr. Roger Torrent, 
aquest Ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i a la plataforma “Espai 
Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les institucions catalanes, la 
convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”. 
 
VUITÈ - Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina 
de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.” 
 
 

*-*-* 
 
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, davant la realitat sobrevinguda al 
nostre país, quan en ple segle XXI patim una situació social completament anòmala amb líders polítics 
escollits democràticament empresonats injustament o a l’exili només pel fet d’haver intentat 
implementar allò al que s’havien compromès amb la ciutadania, d’acord amb el mandat democràtic de 
les urnes, des del PDeCAT demanem el retorn de les persones exiliades, del nostre legítim president el 
Molt Honorable Carles Puigdemont, i els consellers Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell 
Serret i les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel, i exigim la llibertat immediata de tots els presos 
polítics: l’expresidenta Carme Forcadell i els consellers Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, 
Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i els presidents de les entitats socials Jordi Cuixart i Jordi 
Sánchez, injustament empresonades a presons espanyoles, acusades de delictes que no han comès, 
com ja s’està demostrant a través de diverses instàncies de la Justícia en diversos països europeus. 
Més encara quan fa pocs dies hem tingut tan bones notícies des d’Alemanya i des de Bèlgica, on la 
Justícia ha considerat innocent del delicte que s’acusava al nostre Molt Honorable President Carles 
Puigdemont, deixant-lo en llibertat, com haurien de fer amb la resta de les persones injustament 
empresonades a l’Estat espanyol amb una presó preventiva i sense judici.  
 
Cal per tant, com demanem a la moció, que les institucions europees no continuïn emparant accions 
pròpies d’una dictadura, i apel·lem a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i 
garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 
 
Així mateix, volem mostrar el nostre suport a la plataforma Espai Democràcia i Convivència, que té com 
a objectiu la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats 
de la ciutadania. Perquè des del PDeCAT continuem creient  que tenim dret a que no ens robin el nostre 
futur, i entenem que ho hem de fer conjuntament, fent valdre valors com la solidaritat, l’afecte i la 
persistència. 
 
Tot i que el camí serà llarg, no ens cansarem i  continuarem més fortes que mai en la defensa dels drets 
democràtics. És per això que instem a totes les entitats de la ciutat de Tortosa a defensar els drets 
fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i als nostres legítims representants escollits 
democràticament del Parlament de Catalunya com al nostre legítim president el Molt Honorable Carles 
Puigdemont, qui va ser cessat de manera arbitrària i qui no ha pogut tornar a exercir de president del 
nostre país, després d’haver guanyat unes eleccions legítimes, convocades per un Estat que ara no en 
reconeix el resultat. I és que això ja no va només d’independència, va de democràcia.  
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Denunciem també la persecució de la lliure expressió, la vulneració dels drets polítics i humans i del 
dret a decidir dels ciutadans per part d’un Estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal, fins i 
tot a aquells que les expressen cantant. Que no ens passi com deia  Niemöller  en el seu poema “Vaig 
guardar silenci”: Quan van venir a buscar-me, no hi havia ningú més que pogués aixecar la veu per mi.  
 
En cap cas s’està davant d’un cas de rebel·lió ni malversació. Més encara, s’està reconeixent per les 
mateixes Nacions Unides la vulneració de drets bàsics per part de l’Estat espanyol. Aquests 
empresonaments són una vergonya en ple segle XXI, i més a Europa, l’Europa que aspira a ser la dels 
valors humans, la de la democràcia. No podem permetre que hi hagi persones a la presó per les seves 
idees polítiques. Cal denunciar-ho i continuar fent-ho com fins ara ho hem fet. Des del PDeCAT i com diu 
el nostre president, n’estem segurs que aquest ha de continuar sent el camí, fent crides al diàleg, la 
serenor i el somriure, fent valdre els nostres drets i no imposant els desigs per alleugerir les pors, com 
fan altres, i més en dies com avui que recordem a Manuel Carrasco i Formiguera, afusellat fa 80 anys 
després d’un judici sumaríssim per causes estrictament polítiques, concretament per ‘adhesió a la 
rebel·lió’. Un consell de guerra que, a proposta de Convergència i Unió, l’any 2005 va ser anul·lat. 
 
Estem, per tant, davant d’un cas polític que demana que el Govern espanyol del Partit Popular faci un 
gest que fins ara no ha fet, s’assegui en una taula de negociació amb els líders catalans que han estat 
democràticament escollits en unes eleccions, les del 21 de desembre, convocades precisament per 
l’Estat espanyol, després d’haver destituït un Govern legítimament constituït. Cal començar a fer política 
i deixar de fer ús del Codi penal. 
 
És un llarg camí però que només té un final possible: l’entesa dels valors democràtics per damunt de 
les imposicions judicials. Un camí que, se’ns dubte, ens ha de dur a la victòria. 
 
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: Bé, Esquerra Republicana de Catalunya, juntament amb el PDeCAT, hem 
presentat aquesta moció i jo voldria recordar que enguany farà 310 anys que l’exèrcit castellà–borbònic 
–es van ajuntar– conqueria Tortosa. I feia drecera, de manera que 6 anys després conqueria Barcelona 
al 1714, i al gener de 1716 es promulgava el Decret de nova planta, que era l’expressió de 
l’absolutisme, i que l’encarnava Felip V. I també era l’expressió de l’esperit annexionista i assimilador de 
Castella. 
 
No els hi recorda alguna cosa tot això al que passa avui en dia? La diferent evolució, tant política com 
social i cultural de l’Espanya castellano–borbònica, gens donada a dialogar i sí a negar identitats 
alternatives, ha portat a que la majoria de catalans, en adonar-se’n, han vist que és difícil viure junts. 
 
Citaré al catedràtic de ciència política Ramon Cotarelo. Deia, o diu: “Espanya és un fre en tots els 
sentits per a l’avanç de Catalunya. Per tant, Catalunya ha emprés la marxa sense esperar a Espanya, 
que ha quedat enrere. La manera com ens veiem els catalans i els espanyols no coincideix, no hi ha 
casa comuna, fa anys que no ens reconeixen i no ens respecten”. Jo crec que la independència és la 
solució. 
 
Aprofitaré també per dir algunes frases o algunes estrofes d’una lletra que cantava o que canta Maria 
del Mar Bonet. Ella diu: “De matinada han trucat, són al replà de l’escala, la mare quan surt a obrir 
porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill, que no és aquí? 
N’és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill?” 
 
No els hi recorda aquesta trista cançó, expressió del patiment d’una mare per la persecució al seu fill 
per les seves idees, no els hi recorda que Catalunya torna a patir una altra vegada un atac repressiu per 
part del Govern de Mariano Rajoy i el bloc del 155 que estan conjurats amb el poder judicial, amb el 
mediàtic i amb el policial de l’Estat? 
 
El Govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics 
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per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la 
sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants públics. Alguns han 
pogut exiliar-se, tots ells gent de pau. 
 
Vull dir un versos que deia Antonio Machado. Ell deia: “Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en 
sus harapos desprecia cuanto ignora”. No els hi recorda això al menyspreu cap a la justícia alemanya 
que manifesten tots els del 155? Els hi han dit que a l’Estat espanyol no hi ha separació de poders i ho 
menyspreen. Si el PSOE no fos un partit venut al criptofranquisme aixecaria la veu, però calla en lloc de 
ser oposició.  
 
És per tot això que hem entrat aquests acords per a que s’aprovin a aquest Ple, que són 8 i que, si em 
queda temps, els llegiré. El primer diu: exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme 
Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi 
Cuixart i Jordi Sánchez. 
 
Segon: Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, 
Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut 
als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici 
polític. 
 
Tercer:  Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els tractats 
internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels drets polítics i 
humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un Estat que jutja les idees i empresona de forma 
il·legal. 
 
Quart: Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la manipulació i 
coacció dels mitjans de comunicació per part de l’Estat. 
 
Cinquè: Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies d’una 
dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi el 
respecte als drets dels ciutadans catalans. 
 
Sisè: Instem a totes les entitats de la ciutat de Tortosa a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, 
la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del Parlament 
de Catalunya. 
 
Hi ha un setè punt que queda reflectit, no em dona temps de llegir-lo, i un vuitè. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyora alcaldessa, regidores, regidors, bé, jo crec que s’ha 
produït, i s’està produint, un creixement de la intolerància i de la confrontació política que està tenint 
reflex en la societat fent créixer l’hispanofòbia o la catalanofòbia.  
 
L’anticatalà i l’antiespanyol pot capil·laritzar-se socialment i concretar-se en cadascun dels àmbits 
socials, essent especialment perillós en els àmbits educatius i veïnals, i ens els de les xarxes socials, en 
els de la comunicació, on el discurs de l’odi que alimenta l’enfrontament entre Espanya i Catalunya –o a 
l’invers– està molt viu, fent molt de mal present i molt de mal futur. 
 
Cal conquerir la cohesió social mitjançant la concòrdia. Concòrdia que resolgui contradiccions sense 
elements de discòrdia irreparables, i concòrdia i més tolerància en tot allò que suposa respectar al 
diferent. Cal aixecar fòrums amb concòrdia i tolerància en els que la gent parli i comparteixi cultura, en 
què la gent dialogui i que no s’enfronti. 
 
Davant la globalització o/i el nacionalisme potser manca una tercera via –podria dir-se universalisme– 
on el poble fiqui i imposi a la classe política sentit comú, seny, el nostre seny. Seny al conflicte també, 
no sols a la classe política, sinó al conflicte. Sols l’enteniment mutu construït mitjançant el diàleg i la 
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negociació, mitjançant la concòrdia i la tolerància pot garantir un futur d’unió, prosperitat i promourà el 
desenvolupament social i econòmic ideal. 
 
Jo agafo el que ha dit la regidora fa un moment en què demanava un gest per part del senyor Rajoy, i 
l’agafo jo com a regidor que represento al Partit Popular en el sentit de definir la meva posició davant 
d’aquesta moció dient que no puc votar sí, però no vull votar no. Per tant, m’abstindré. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Gràcies. En primer lloc volem explicar que amb aquesta 
moció la CUP Alternativa Ecologista està totalment d’acord i que si no la vam registrar és perquè ja 
havíem presentat dos mocions i, per ROM, no podíem presentar-ne tres i, per tant, per això no l’hem 
presentada però, en tot cas, estem totalment d’acord amb la moció. 
 
Abans de la intervenció dir que, bé, que parlen de concòrdia, de tolerància aquella gent que, és que... I 
és cinisme i a vostè li podrà caure mal, però és que és cinisme parlar de coherència i de tolerància en 
nom d’un partit que és el que està empresonant a persones per les seves idees polítiques. I nosaltres 
l’únic que volem és votar per decidir el nostre futur, i si la major part del poble de Catalunya no vol la 
independència, doncs, la majoria guanyarà. Això és el que volem. 
 
I vostès, com els senyors del PSC i de Ciutadans, el que diuen és ‘No, el marc que tenen per decidir és 
aquest i no es poden sortir d’aquí perquè nosaltres, com a conqueridors, com a guanyadors de la 
Guerra Civil, els prohibim que puguin decidir el seu futur”. .... Sí, sí, ‘què fort’, perquè el que està 
passant és que al segle XXI l’Estat espanyol sembla més a la Rússia de Putin i a la Turquia d’Erdogan. 
Això és el que està passant. 
 
I hem de dir als regidors i regidores del PDeCAT i d’Esquerra Republicana que no entenem molt bé 
perquè han presentat aquesta moció, perquè el senyor Roig la setmana passada va dir que a l’Estat 
espanyol no hi ha presos polítics, que hi ha polítics que estan presos perquè no han complit la llei, és a 
dir, perquè han fet un delicte, perquè són delinqüents. Això és el que el senyor Roig va dir la setmana 
passada. Perquè qui fa un delicte, qui no compleix la llei és un delinqüent.  
 
Sí, que segons el senyor Roig, seguint aquest sil·logisme, Junqueras, Romeva, Forcadell són delinqüents, 
senyor Roig? Li preguntem. Quina legalitat defensa vostè i els seus amics del 155 que és capaç de ficar 
a la presó a persones per les seves idees polítiques o les obliga a anar-se’n a l’exili? Què li haguera dit 
vostè, senyor Roig, i els seus amics del 155 a Nelson Mandela quan va incomplir la il·legalitat vigent 
perquè deia que els negres tenien els mateixos drets que les persones blanques? Què li haguera dit, 
que era un delinqüent també? Què li haguera dit vostè a Rosa Parks quan es va asseure en un seient 
reservat als blancs? Que no podia fer això perquè la legalitat vigent no ho permetia? Què li haguera dit 
vostè a Gandhi quan va dir que ell no reconeixia les lleis injustes de l’Imperi Britànic? Què li haguera dit 
als 398 insubmisos que al 1996 estaven tancats per no complir la legalitat vigent que deia que havien 
de fer el servei militar? Que eren uns delinqüents també? 
 
La justícia espanyola es reflecteix molt bé en una frase de Plató que diu que la pitjor forma de justícia 
és la justícia simulada. Això és el que tenim avui a l’Estat espanyol: una justícia simulada.  
 
Però la repressió només funciona quan s’instal·la la por al poble, entre el poble. El nostre millor 
homenatge als presos i preses polítiques i a les exiliades és seguir ferms en la nostra exigència de 
decidir el nostre futur i convertir els ajuntaments també en punta de llança de la república catalana.  
 
Montserrat Roig deia que les paraules no es poden tancar dins una gàbia perquè volen soles. No teniu 
prou presons per tancar-nos a tots i a totes. 
 
I com deia el sindicalista Josep Armengou, teniu un problema, i és que l’origen de la unitat d’Espanya 
està viciat d’origen perquè no és espontània, és una imposició. I a eixa imposició responem amb les 
paraules d’Ovidi Montllor: “Vostra raó està perdent, la nostra va creixent”. 
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Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyora alcaldessa. Senyores regidores, 
senyors regidors, vivim en un país que té el cor encongit. Voldria compartir aquestes paraules del passat 
24 de març del diputat i company de partit Miquel Iceta. I també compartir les de la nostra alcaldessa 
quan en el seu pregó de Setmana Santa d’enguany manifestava la seua tristor que li causava la situació 
que vivim a Catalunya, i és que vaig entendre que eren de tot cor. 
 
Des de la nostra posició de respecte a la legalitat, a l’estat de dret i a la separació de poders, i la 
convicció que el conflictes polítics només poden trobar solució en la solució política, volem mostrar el 
nostre més sincer respecte i consideració amb els familiars dels polítics que avui tenen presó 
preventiva; manifestar, com hem dit fins la sacietat, que creiem que les mesures preventives de presó 
han estat desproporcionades, il·lògiques, així com desmesurades certes imputacions delictives a les 
quals s’està sotmetent a aquests polítics. Però no podem recolzar unes mocions de part, que defugen 
del consens, del diàleg, de la reconciliació i només busquen la confrontació i l’exclusió d’alguns grups 
polítics. 
 
Amb tot el respecte i amb les premisses que he dit fa un moment en la meva intervenció, pensem que 
s’està pervertit el vocabulari quan es parla de presos polítics –sí, sí, ho dic així, és així. Vostè està a la 
presó per defensar la independència? Vostè està a la presó? Vostè està a la presó? A que no hi està? A 
que no hi està? No– d’exiliats o de dictadura, o de vulneració de drets civils i polítics, quan hi ha polítics 
en processos judicials pels seus fets d’incomplir la llei, quan hi ha polítics que han marxat a l’estranger 
pels mateixos fets, quan, si visquéssim en una dictadura, no haguessin pogut presentar vostès aquesta 
moció i possiblement ningú de nosaltres estaríem aquí. 
 
I ho hem dit moltes vegades: ni DUI ni 155. Perquè els veritables culpables d’aquesta situació han estat 
dos: el Partit Popular, que ha judicialitzat la política, ha instrumentalitzat les institucions de l’Estat, ha 
defugit de buscar una solució política al conflicte polític. És així, és així. I els partits independentistes, 
aquells que els dies 6 i 7 de setembre van saltar-se la legalitat amb lleis de transitorietat, van vulnerar 
els drets dels partits polítics que defensen l’estat de dret i van declarar la DUI. Els mateixos que ara 
tenen la responsabilitat d’aturar l’aplicació del 155 amb la formació de govern a Catalunya i no ho fan. I 
vostès, els de la CUP, són els principals perquè potser si haguessin votat una altra cosa ara tindríem 
Govern i no tindríem 155. 
 
Per tant, no podem donar suport a una moció, perquè en l’àmbit municipal no ens trobaran en aquesta 
confrontació i exclusió, que defuig del diàleg i el consens. Cal pensar en un país sencer i no només en 
una part, ja estem prou dividits i enfrontats. No hem de pensar que hi ha una altra meitat del país que 
no és la nostra, sigui quina sigui, i per tant, no mereix ser escoltada i tinguda en compte. Per això hem 
de trobar posicions aproximades que ens permetin trobar el camí per avançar tots junts per una 
Catalunya unida i, per tant, en una Tortosa de tots i totes. 
 
Catalunya necessita curar ferides, tapar esquerdes, garantir que aquesta és una societat plural, lliure i 
democràtica i que accepta les ideologies d'uns i dels altres sense parlar de traïdors. El nostre partit creu 
que ara cal una sortida pactada al bloqueig institucional existent, un compromís ferm amb el diàleg i la 
negociació per la convivència i el consens social. 
 
Els ajuntaments sempre –i acabo– seran per nosaltres espais on el pluralisme polític ha possibilitat 
anys d’entesa i treball conjunt. El nostre objectiu i dedicació en aquest consistori ha estat i és el de 
vetllar pel nostre municipi, per la millora de la seva qualitat de vida i per la millora de la nostra ciutat. I 
treballem, creiem, tots junts pels tortosins i tortosines sense exclusió. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, alcaldessa, regidors, regidores, com podem comprovar, 
després de no sé quant de temps continuem parlant sobre el conflicte català. I en aquest sentit, des de 
Movem Tortosa tornem a expressar públicament que pensem que el conflicte català és un conflicte 
polític i que, per tant, s’ha de tractar com a tal, que no es pot eludir i que el que no pot fer-se és deixar-
se en mans de la justícia. 
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De fet, aquest posicionament que ha pres el Govern central de deixar el debat sobre Catalunya en mans 
de la justícia, crec que és evident que ha estat i és un error i una irresponsabilitat que ens ha portat a la 
situació que estem en aquests moments. 
 
Per tant, continuem, encara que sigui difícil en aquests moments de tanta polarització, defensant el 
diàleg. El diàleg entre els propis catalans –perquè la meitat volen la independència, l’altra meitat no la 
volen– i entre Catalunya i l’Estat espanyol. Enrocar-se en no parlar no ens porta enlloc, i deixar-ho en 
mans de la justícia, evidentment, tampoc.  
 
A més a més, també des de Movem Tortosa compartim l’idea, com expressa la moció, que els diferents 
delictes que s’estan imputant a totes les persones –que no repetiré perquè ja ho sabem tots i totes–, 
aquests delictes que s’imputen com a rebel·lió no són com a tals perquè no hi ha hagut violència, crec 
que és notari i tothom ho pot veure i, per tant, no s’estan ajustant als fets que se’ls hi estan imputant i 
que van succeir, com han dit ja els tribunals alemanys durant aquests últims dies. Per tant, jo crec que 
és evident que s’està anant molt més enllà des del punt de vista judicial. 
 
Tampoc compartim aquest empresonament preventiu sense que hi hagi hagut un judici i que pensem 
que és totalment excessiu i desproporcionat i que com que està en mans de la justícia, doncs, no porta 
a cap lloc. Un empresonament preventiu que també ha denunciat Amnistia Internacional, perquè aquí 
estem parlant –com abans també deia la regidora Queralt– no estem parlant ja d’independència sinó 
que estem parlant de democràcia en un sentit més ampli. 
 
Avui també des del grup parlamentari europeu dels Verds s’ha fet arribar una carta al president del 
Govern espanyol, precisament per a que busqui solucions en l’àmbit polític i no judicial. 
 
I, finalment, m’agradaria també ressaltar també la importància de l’últim punt, el que parla de crear un 
front unitari a Catalunya que realment sigui inclusiu, que realment sigui plural, que realment estigui 
bastit pel màxim de gent possible a nivell de Catalunya i que superi, per tant, la part independentista 
perquè també hi ha molta gent que no és independentista i que està en contra de tot el que està 
passant i que pensen que, davant de l’actual involució democràtica que estem vivint, el que cal és 
cohesió social, tornar a recuperar l’idea de que Catalunya és un sol poble i també, sobretot, que el 
diàleg és l’única sortida si no volem estar eternament parlant sobre aquests qüestió.  
 
I, per tant, votarem a favor. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Acabaré llegint els dos punts que feien falta. 
 
El setè diu: Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el senyor Roger 
Torrent, aquest Ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i a la plataforma 
Espai Democràcia i Convivència, que té com a objectius la defensa de les institucions catalanes, la 
convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania. 
 
I el vuitè seria comunicar tot això a les diferents institucions que s’anomenen. 
 
Jo voldria acabar dient que se’ns ha negat el diàleg. El diàleg s’ha intentat moltes vegades, em sembla 
que aquests dies, si no és avui, fa 4 anys o 5 que el conseller Herrera, Turull, Marta Rovira van anar al 
Parlament d’Espanya i els hi van dir que res, que no volien ni escoltar-los. Vull dir, s’ha intentat moltes 
vegades, amb un nou Estatut que hi hagués un encaix. 
 
Esquerra Republicana de Catalunya estava a favor –hi ha estat sempre– de la república i de les 
llibertats, o sigui, la gestió de les llibertats pròpies del nostre país, però també es va intentar això a 
través d’un Estatut que també van dir ‘de diàleg res’, es van recollir firmes per al contrari. I així s’ha 
anat 18, 19 o 20 vegades a demanar diàleg. I diàleg mai ens n’han ofert, per tant, si no volen dialogar, 
no podem dialogar.  



-  Pàg. 70 / 72 -           MGE / sbh 
 

 
Tot i això, el nostre Honorable President està dient que està obert a seure’s a la taula sense cap línia 
roja per a que hi hagi diàleg, diàleg i diàleg per poder fer un país on siguem respectats la nostra llengua, 
la nostra cultura, la nostra forma d’entendre les coses. 
 
Intervenció de la Sra. Dolors Queralt 
A continuació pren la paraula la Sra. Dolors Queralt: Gràcies alcaldessa. Companyes i companys 
regidors, bé, en primer lloc penso que cal deixar constància de la pena, no?, davant d’aquests vots en 
contra. S’entenia que es tractava d’una qüestió de justícia i, una altra vegada, hem tingut en aquest Ple 
vots en contra d’aquesta demanda de llibertat i de retorn de l’exili. 
 
Bé, l’hem aprovada, aquest era l’objectiu. Es tracta només d’un acte simbòlic, però els actes simbòlics, 
no pel fet de ser-ho deixen de tenir la importància, perquè cal continuar parlant-ne, cal posar-ho damunt 
la taula tantes vegades com faci falta perquè no podem callar i no podem normalitzar una situació que 
no ho és. 
 
El camí serà llarg, d’això en som conscients, també els catalans n’estem acostumats, però com diu el 
nostre legítim president, s’ha de mirar el futur amb esperança i amb optimisme perquè hi tenim dret a 
fer-ho d’aquesta manera. 
 
En aquest moment ens cal, a totes aquelles persones que compartim l’esperit de la moció, saber trobar 
allò que ens uneix en uns moments tan difícils com els que estem vivint, i treballar conjuntament amb 
generositat i rigor per aconseguir-ho perquè, com deia Miquel Martí i Pol, tot està per fer i tot és possible. 

 
*-*-* 

 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb disset 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PDeCAT (8), ERC-AM 
(4), MT-E (4) i CUP-AE-PA (1); tres vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup 
municipal del PSC-CP (3); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal 
del PP (1). 
 
 
 
 
II. PART NO RESOLUTIVA 
 
 
17 – DACIÓ DE COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL i 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
 
a) Extractes Junta de Govern Local: 
 
- 11/2018, de 26/02/2018 
- 12/2018, de 05/03/2018. 
- 13/2018, de 12/03/2018. 
- 14/2018, de 19/03/2018. 
- 15/2018, de 21/03/2018 (sessió extraordinària i urgent). 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 2886/2017 a la 3027/2017. 
 
El consistori en queda assabentat. 
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18 – INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
19 – CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 
 
A - INTERVENCIÓ DEL SR. RODRÍGUEZ 
 
Sr. Rodríguez: Gràcies. És pel que abans en el punt 7 i 8 no hem pogut parlar, i és fer una petició que ja 
vam fer en l’anterior Junta de Portaveus, i és que en aquests punts com la liquidació del pressupost 
corresponent al 2017 o el Pla pressupostari, aquests punts, encara que siguin dació de compte, li 
demanem que s’incloguin a l’expedient del Ple que s’envia als regidors per dos motius, un és perquè es 
fa en altres municipis i no entenem perquè aquí no es pot fer; i en segon lloc, perquè el que fem és anar 
allí, fent perdre temps al secretari demanant-li la informació, perdrem temps nosaltres i malgastem 
paper que podríem tenir en suport digital. 
 
I, en tot cas, si el secretari diu que això es pot fer o no, sempre és potestat de l’alcaldessa dir-li que ho 
inclogui a l’expedient. I fem aquesta petició que ja li vam fer a l’anterior Junta de Portaveus. 
 
Sra. Alcaldessa: En tot cas, tenen que estar a disposició. Estan a disposició, sempre ha estat així, han 
estat a disposició i ho tenen en els documents que vostès vulguin per tal de poder-ho consultar i 
entenem que és suficient.  
 
En tot cas, no creiem que calgui haver de fixar tot exactament en què consisteix l’expedient del que són 
les dacions de compte perquè alguns d’ells també són molt extensos i, per tant, cal primer escanejar-los. 
En tot cas, ho tenen a disposició, ho poden demanar, ho poden consultar i se’ls hi dona allò que vostès 
vulguin respecte a tot l’expedient. 
 
Sr. Rodríguez: Només un matís, no cal escanejar-los perquè són documents que estan.... 
 
Sra. Alcaldessa: Un moment, senyor Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez: Dic que no cal escanejar-los. Simplement, són documents fet a ordinador, s’envia en PDF i 
no cal que ningú els escanegi. 
 
Sra. Alcaldessa: Com vostè suposo que sap, els documents que s’envien i que formen part de 
l’expedient, en tot cas, estan amb una signatura, són documents que porten la signatura d’Intervenció, 
de Secretaria, en aquest cas les dacions de compte porten la signatura de l’interventor i no es poden 
enviar uns documents sense constar el que és el document i tal i com consta a l’expedient, que en 
aquest cas és amb la signatura i, per tant, cal escanejar prèviament, igual com succeeix amb molts dels 
punts de l’ordre del dia. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
B - INTERVENCIÓ DEL SR. VALLESPÍ 
 
Sr. Vallespí: Bé, moltes gràcies senyora alcaldessa, serà molt curt. Com sempre, des de Movem Tortosa 
fem arribar algunes de les preguntes o queixes que ens fa els ciutadans. Aquí es tracta d’un prec de que 
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a l’avinguda Canigó, caminant per la vorera del canal o de la via de Renfe, hi ha un tram d’uns 70 o 80 
metres, entre el carrer Martorell i Puigcerdà, que no hi ha tanca amb les vies de la Renfe i amb el canal. 
No sabem a quina Administració correspon això però potser seria molt interessant que posessin algun 
remei per a que no tinguéssim algun dia, doncs, que algun jove o crio –prop hi ha un lloc d’esbarjo dels 
crios– que no tinguéssim un disgust. 
 
Potser correspon a Adif, potser correspon a...., però hauríem d’intentar donar una solució per a que no 
tinguéssim que buscar una solució quan ja sigui una miqueta massa tard. Moltes gràcies. 
 
 
Sra. Alcaldessa: Moltes gràcies. Li correspon a Adif. En tot cas, el que sí que correspon a l’Ajuntament, i 
és el que sí que s’ha anat fent, és quan s’han fet noves urbanitzacions, s’ha obligat a la urbanització. 
Aquí ha sigut el promotor, sigui l’Ajuntament –com és el cas de l’últim tram de l’avinguda Canigó–, sigui 
el tram que es va fer per part d’un altre promotor privat poder urbanitzar aquell entorn, o sigui quan 
també va ser encara més prop de l’estació que ho vam fer directament nosaltres mateixos.  
 
En aquest cas correspon a Adif perquè és un tema que és molt antic aquell espai i, per tant, no és una 
nova urbanització. Tot i això, es va fer el requeriment a Adif i se’ns va dir que s’aniria fent de forma..., 
quan ells consideressin convenient o tinguessin pressupost. I se’ls ho va fent, la reclamació, cada 
anualitat i nosaltres, mentrestant, anem establint els trams que podem fer-ho, sempre tenint present 
que a qui competeix és a Adif. 
 

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


