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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
03 / 2022
ASSISTENTS
Tortosa, essent les divuit hores del dia set de
febrer de dos mil vint-i-dos, prèvia convocatòria
girada a l'efecte, es reuneixen en primera
convocatòria per videoconferència, a través de la
plataforma ZOOM, -en sala i codi prèviament
comunicats-, els membres de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Tortosa que al marge es
relacionen, a l’objecte de realitzar sessió
ordinària sota el següent

Alcaldessa–presidenta:
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
Regidors i regidores:
ABELLÓ GINER, MARGARITA
ALBACAR DAMIAN, MIQUEL ÀNGEL
ARNAU CASTRO, SERGI
BEL GUERRERO, DOLORS
BEL HOMEDES, JAUME
CABALLÉ TUDÓ, MARIA PILAR
ESPUNY VIDAL, CINTA
FAURA SANMARTÍN, XAVIER
JORDAN FARNÓS, JORDI
MARTORELL LLUESMA, JOAQUIM
PEPIÓ HERRANDO, FRANCISCO (SISCO)
RIMA GILABERT, JOSEP
RIPOLL CASTELLÓ, MÒNICA
ROIG MONTAGUT, ENRIC
RUPÉREZ MONREAL, SÒNIA
SAPORTA CANO, FERNANDO
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO
VALDÉS GARCÍA, ESTEFANÍA
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS
Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI

ORDRE DEL DIA
I. PART RESOLUTIVA
SECRETARIA
01 – Aprovació, si s'escau, de les següents actes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordinària 16/2021, de 7 de juny.
Extraordinària 17/2021, de 23 de juny.
Extraordinària 18/2021, de 29 de juny.
Ordinària 19/2021, de 5 de juliol.
Extraordinària 20/2021, de 23 de juliol.
Ordinària 21/2021, de 13 de setembre.
Ordinària 22/2021, de 4 d’octubre.
Extraordinària i urgent 23/2021, de 8 d’octubre.
Ordinària 24/2021, de 8 de novembre.
Extraordinària i urgent 25/2021, de 24 de novembre.
Ordinària 26/2021, de 13 de desembre.
Extraordinària i urgent 27/2021, de 23 de desembre.
Extraordinària 28/2021, de 30 de desembre.
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•
•

Ordinària 01/2022, de 3 de gener.
Extraordinària 02/2022, de 5 de gener.
SERVEIS AL TERRITORI

02 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM PAFER 1824/9a, PA-FER 1824/9c, PA-FER 1824/10d, polígons d’actuació urbanística carrer codonyers.
SERVEIS CENTRALS
03 – Dictamen d’aprovació i denegació de la declaració d’especial interès o utilitat municipal relativa
a diverses obres i de l’atorgament de la corresponent bonificació en la quota tributària de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres.
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
04 – Dictamen de proposta d’acord de subscripció del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Tarragona i l’Ajuntament de Roquetes, l’Ajuntament de Tortosa, l’Ajuntament d’Amposta i l’Ajuntament
de Sant Carles de la Ràpita, per a la tramitació del Pla de Sostenibilitat Turística «Extensió de la Via
Verda de la Vall de Zafan», en el marc del Programa dels Plans de Sostenibilitat en Destinació Turística
del Mincotur.
SERVEIS A LES PERSONES
05 – Dictamen de proposta d’acord per a sancionar infraccions de la llei sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, expedient 2021-GOV-K0402-000335.
ESPAI PÚBLIC
06 – Dictamen de proposta d’acord d’augment de les tarifes del servei d'auto-taxi per a l’any 2022.
PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
07 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa–Movem Terres de l’Ebre–En Comú Guanyem per
implementar un pla de pacificació del trànsit a Tortosa.
08 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa–Movem Terres de l’Ebre–En Comú Guanyem per
impulsar un pla comunitari de salut mental per a joves.
09 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya–Candidatura de Progrés de
suport a la reforma laboral i el diàleg social per la seva incidència al món local.
10 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya–Candidatura de Progrés per
reclamar a la Generalitat de Catalunya incentivar i fomentar la prestació de serveis bancaris bàsics en
determinats municipis.
11 – Proposta del grup municipal Ciutadans–Partido de la Ciudadanía per demanar la implantació de
un pla director per la millora de la neteja a Tortosa.
12 – Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular Tortosa–Alternativa Municipalista de
rebuig al projecte de construcció de tres assuts i centrals hidroelèctriques al tram final del riu Ebre.
13 – Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya–Tortosa Sí–Acord Municipal en
defensa del cànon de residus a Catalunya.
14 – Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya–Tortosa Sí–Acord Municipal en
pro de l’expressió ciutadana.
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II. PART NO RESOLUTIVA
15 – Dació de compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions
d’Alcaldia:
a) Extractes Junta de Govern Local:
- 81/2021, de 20/12/2021 – ordinària.
- 82/2021, de 16/12/2021 – extraordinària i urgent.
- 83/2021, de 21/12/2021 – extraordinària i urgent.
- 84/2021, de 27/12/2021 – ordinària.
- 85/2021, de 27/12/2021 – extraordinària i urgent.
- 86/2021, de 29/12/2021 – extraordinària i urgent.
- 01/2022, de 03/01/2022 – ordinària.
- 02/2022, de 10/01/2022 – ordinària.
- 03/2022, de 17/01/2022 – ordinària.
b) Resolucions de l’Alcaldia:
- De la 2929/2021 a la 3294/2021.
16 – Informes de l’Alcaldia.
17 – 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:
I. PART RESOLUTIVA
SECRETARIA
01 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES SEGÜENTS ACTES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordinària 16/2021, de 7 de juny.
Extraordinària 17/2021, de 23 de juny.
Extraordinària 18/2021, de 29 de juny.
Ordinària 19/2021, de 5 de juliol.
Extraordinària 20/2021, de 23 de juliol.
Ordinària 21/2021, de 13 de setembre.
Ordinària 22/2021, de 4 d’octubre.
Extraordinària i urgent 23/2021, de 8 d’octubre.
Ordinària 24/2021, de 8 de novembre.
Extraordinària i urgent 25/2021, de 24 de novembre.
Ordinària 26/2021, de 13 de desembre.
Extraordinària i urgent 27/2021, de 23 de desembre.
Extraordinària 28/2021, de 30 de desembre.
Ordinària 01/2022, de 3 de gener.
Extraordinària 02/2022, de 5 de gener.
*-*-*
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«En este cas, començaríem, en primer lloc, amb l’aprovació, si s’escau, de les actes: l’ordinària
16/2021, de 7 de juny, fins l’extraordinària 02/2022, de 5 de gener, fet que ens permet també poder
ja arribar a estar al dia pel que fa a totes les actes, finalitzades ja el mes de gener passat.
Té la paraula el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, només per dir que ens abstenim en este punt.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Queda aprovat.»
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar les actes i ordenar la
transcripció al llibre d’actes, amb vint vots a favor corresponents als membres de la corporació dels
grups municipals de JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i Cs (1); i una
abstenció corresponent al membres de la corporació del grup municipal de CUP–AMUNT (1).
SERVEIS AL TERRITORI
02 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL POUM PA-FER 1824/9A, PA-FER 1824/9C, PA-FER 1824/10D, POLÍGONS D’ACTUACIÓ
URBANÍSTICA CARRER CODONYERS.
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent
assumpte:
«Vist que aquest Ajuntament de Tortosa va aprovar inicialment en sessió plenària celebrada en data 3
de novembre de 2021 la modificació puntual del POUM PA-FER 1824/9a, PA-FER 1824/9c, PA--FER
1824/10d polígons d’actuació urbanística Carrer Codonyers.
Vist que transcorregut el període d’exposició pública d’un mes de l’expedient amb la publicació del
corresponent edicte al BOPT núm. CVE-2021-09817 de data 12 de novembre de 2021 i diari de
premsa periòdica l’Ebre també de data 12 de novembre de 2021, no s’han presentat al·legacions o
reclamacions envers el mateix.
Vist que sol·licitat el corresponent informe a l’organisme afectat per la modificació per raó de llurs
competències sectorials, s’ha emès en data 30 de novembre de 2021, i amb caràcter favorable per la
Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i
Territori de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’informe favorable emès per l’Arquitecta Municipal de data 21 de gener de 2022 per procedir a
l’aprovació provisional de la modificació puntual.
Dictaminada la present proposta en la Comissió Informativa de Serveis al Territori celebrada en data
31 de gener de 2022, i atès el que disposen els articles 85 i 96 del decret legislatiu 1/2010 de 3
d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la llei d'urbanisme, en part modificats per la Llei 3/2012 de
22 de febrer,i l’article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,i
amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació.
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent A C O R D:
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM PA-FER 1824/9a, PA-FER 1824/9c,
PA--FER 1824/10d polígons d’actuació urbanística Carrer Codonyers.
Segon- Trametre l’expedient complet a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per la seva
aprovació definitiva, si s’escau.»
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és el dictamen de proposta d’acord d’aprovació
provisional de la modificació puntual del POUM a tres polígons d’actuació al carrer dels Codonyers. No
sé si hi ha alguna qüestió al respecte? Queda aprovat. Moltes gràcies.»
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta per
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.
SERVEIS CENTRALS
03 – DICTAMEN D’APROVACIÓ I DENEGACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT
MUNICIPAL RELATIVA A DIVERSES OBRES I DE L’ATORGAMENT DE LA CORRESPONENT BONIFICACIÓ
EN LA QUOTA TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent
assumpte:
«Vista la sol·licitud de bonificació de la quota tributària de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, formulada pel contribuent que més endavant es relaciona en l’annex I del present acord.
Vist el corresponent informe, favorable, emès pels Serveis tècnics municipals.
Atès allò que disposa l’article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Atès allò que preveu l’article 7è de l’Ordenança Fiscal núm. I-4, reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
Considerant que la sol·licitud de bonificació informada favorablement, inclosa en l’annex I del present
acord, hi concorren les circumstàncies, indicades en l’article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Serveis Centrals, emès en sessió de 1 de febrer
de 2022.
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:
Primer.- Declarar d’especial interès o utilitat municipal la construcció, instal·lació o obra que es
relaciona en l’annex I del present acord.
Segon.- Concedir la bonificació de la quota tributària de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, al contribuent que es relaciona en l’annex I del present acord.
Tercer.- Notificar el present acord al contribuent relacionat, indicant-li els recursos pertinents.
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ANNEX I
NIF/CIF

B16884389

Cognoms i noms/ Raó
Social

Ubicació de l’obra

Informe

Bonificació

KRONOSPAN
TORTOSA S.L.U.

Polígon Industrial Catalunya Sud,
parcel·les 35.1, 2, 3, 4, 39.1

Favorable

90%

»
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Passaríem a Serveis Centrals. En este cas, és el dictamen d’aprovació o denegació de la declaració
d’especial interès o utilitat municipal relativa a diverses obres, i l’atorgament de la corresponent
bonificació en la quota tributària de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
En este cas, al que procedim és a aprovar la modificació de la primera de les llicències que ens ha
sol·licitat l’empresa, la multinacional Kronospan, que s’ubicarà al polígon Catalunya Sud, i que suposa
que aquesta modificació va relativa a la llicència presentada per al moviment de terres. En aquests
moments ja tenim les altres dues llicències presentades, la de fonamentació, que s’ha acordat avui el
seu atorgament, i la de construcció de l’edificació, que està ja en estòs moments en tràmit i que ens
permetrà poder tindre aquesta implantació, que suposa, com saben, una edificació que supera els
90.000 metres quadrats, dintre d’una parcel·la de 25 hectàrees, i que a la vegada ens genera més de
mil llocs de treball indirectes i 175 directes, en este cas.
I a la vegada també, ja estem treballant per tal de continuar amb l’ampliació del Catalunya Sud per tal
de poder donar cabuda també a les necessitats que es generaran també, i que s’estan ja generant a
dia d’avui, a nivell de sòl industrial.
Té la paraula el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Bé, primer de tot, com sempre, reivindicar una llei d’amnistia que done solució a
la situació de les persones exiliades i les més de 4.000 persones represaliades, perquè considerem
que només l’amnistia i l’autodeterminació serviran per tal de resoldre el conflicte entre el poble català
i l’Estat espanyol.
En relació amb la bonificació de l’ICIO a Kronospan, tal com sempre hem dit, seguim reclamant la
progressivitat de les ordenances fiscals i que es done compliment a la moció que va ser aprovada al
ple. Ens trobem davant de l’aplicació d’una bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, que bonifica amb un 50 per cent si es generen entre 0 i 15 llocs de treball, amb un 75 per cent
si es generen entre 16 i 25, i amb un 90 per cent si generen més de 25. El resultat d’això és que les
empreses que tenen més capacitat econòmica reben una bonificació més gran, just al contrari de
com considerem que hauria de funcionar l’impost.
No estem en contra que Kronospan puga rebre una bonificació, en este cas de 34.000 euros pel
moviment de terres en els terrenys per a la construcció, però considerem que s’haurien de modificar
les bonificacions per tal d’afavorir més les empreses que tenen menys capacitat econòmica, i és per
això que votem en contra de la bonificació. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Senyor Arnau, vostè creu que l’empresa Kronospan ve aquí perquè sí, o ve perquè té uns beneficis a
nivell també del que aportem com a ajuntament i com a municipi? Es pensa que no mira quines són
les bonificacions existents? És de les primeres coses que ens van preguntar quan estàvem competint
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amb altres ciutats, tant de l’Estat espanyol com del Nord de França, que és el que podíem aportar
com a municipi. I una de les coses que podíem aportar com a municipi era poder tindre aquesta
bonificació, que si no l’haguéssim tingut en el seu moment, l’haguéssem creat també, perquè jo
estava convençuda que el que havíem de fer és propiciar llocs de treball. Encara no sé si són
conscients, veig que no, del que suposarà aquesta implantació industrial, i per tant, em sembla que,
en tot cas, no és de rebut el fet d’avui votar en contra d’aquesta bonificació, que és un dels elements
que permeten que avui tinguem també empreses que, igual que va passar en el seu moment amb
Florette, decideixin implantar-se al Catalunya Sud, perquè hi ha uns incentius que el mateix
ajuntament atorga per tal de beneficiar, perquè després es crearan uns llocs de treball que generaran
més activitat econòmica a la ciutat i, per tant, molt més ingressos també a nivell de l’ajuntament i a
nivell de la ciutadania, que també repercutirà en activitat i en llocs de treball.
Per tant, en aquest sentit, no comprenc ni comparteixo –és evident– el que diu la CUP en aquest cas,
però considero que és molt irresponsable el fet també de votar-hi en contra.
Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Primer que res, volem mostrar la nostra solidaritat
amb els afectats per la COVID, tant sanitària, econòmica com socialment. I pel que fa a este punt,
estem a favor de la promoció econòmica de la ciutat, com ja hem demostrat moltes vegades. Estès
bonificacions impliquen un increment de llocs de treball a la nostra ciutat, per tant, el nostre vot serà
favorable. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Faura.”
Intervenció del Sr. Faura
“Gràcies, alcaldessa. Companys i companyes regidors i regidores. Com sempre comencem últimament
els plens, mostrar la nostra solidaritat amb totes aquelles persones que estan patint, han patit, són
víctimes de la COVID-19, bé siga per la crisi sanitària derivada de la pandèmia o bé siga per la crisi
econòmica conseqüència d’esta pandèmia.
En segon lloc, continuem la intervenció expressant la nostra solidaritat amb les víctimes del procés,
aquelles que estan a l’exili o aquelles que d’una manera o altra són objecte de persecució judicial o
policial. En este sentit, coincidim amb el senyor Arnau, en la necessitat que s’ha de tirar endavant una
llei d’amnistia, però no així amb el sentit del vot, sinó que natros, Esquerra Republicana, hem agafat la
paraula per expressar, en primer lloc, que estem absolutament a favor d’esta bonificació de les obres
per a Kronospan. I hi estem a favor, sense perjudici dels arguments que s’han dit per les persones que
m’han precedit en el torn de paraula, perquè lògicament, pels llocs de treball, la inversió i la
necessitat que teníem de tindre una activitat industrial a la zona, i perquè en tot cas és d’aplicació
reglamentària i no fer-ho seria infringir la norma. Per tant, en tant que tenim el reglament que tenim, i
en este sentit entenc que és bondadós per a la finalitat que es persegueix, doncs no fer-ho seria
cometre un fet il·legal.
El que sí, he demanat el torn d’intervenció no per a dir està obvietat, que penso que això tothom ho
sap, sinó per demanar a l’ajuntament que, efectivament, tal com diu l’alcaldessa, s’acceleren tots els
tràmits necessaris, i en este sentit ens posem al seu costat, per a poder tramitar de la manera més
urgent possible una ampliació del Catalunya Sud, perquè hem tingut l’oportunitat, entre altres moltes
coses, s’alineen els astres per moltes raons, però perquè tenim el terreny. Per tant, és imprescindible
tindre més terreny per poder estar una altra vegada a l’expectativa de qualsevol altra nova oportunitat
que passe per poder-la agafar.”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies, senyor Faura. Per part de l’ajuntament estem fent absolutament tots els tràmits, ho hem fet
tot i, per tant, ara ja és una voluntat i actuació del Govern de la Generalitat, que confiem que faci els
deures i, per tant, porti a terme l’ampliació i la proposta que han de tramitar ells, i després nosaltres
poguéssem ja portar a la seua aprovació. Però de fet, la feina feta per part de l’ajuntament està
absolutament tota.
Té la paraula el senyor Arnau, crec que me l’ha demanat de nou.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Sí, gràcies, alcaldessa. Responent al que vostè comentava, evidentment que som conscients de la
importància de la implantació de Kronospan, i per això hem vingut votant a favor de totes les
propostes que se’ns han fet arribar des de l’equip de govern fins ara, i hem confiat, diguéssem, en els
tempos a través dels quals vostès mos han anat donant la informació.
Repetim, i crec que no m’ha escoltat quan he intervingut: no estem en contra que Kronospan puga
rebre una bonificació, però entenem que l’ordenança és just al contrari d’allò que venim reivindicant
ple rere ple, i que es va aprovar al ple de l’ajuntament, que és que siguen les ordenances
progressives, d’acord amb la capacitat econòmica. I pot considerar vostè que és irresponsable el fet
que votem en contra de la bonificació a Kronospan, i per a natros és irresponsable que vostès no
apliquen les normes, construeixen les normes o no les vulguen modificar per beneficiar, com sempre,
els més poderosos. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“El que queda clar, senyor Arnau, és que si vostè governés o vostè tingués un vot que fos necessari
per tal de poder governar, com van intentar al llarg d’este mes que avui acaba, Kronospan no estaria
instal·lat en estòs moments a la ciutat de Tortosa. Per tant, és evident quina és la voluntat de la CUP i
com hauria acabat aquesta petició per part de la indústria Kronospan si vostès haguessen governat.
En este cas, entenc que queda aprovat.»
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb vint
vots a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació,
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5),
ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i Cs (1); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del
grup municipal de CUP–AMUNT (1).
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
04 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE SUBSCRIPCIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I L’AJUNTAMENT DE ROQUETES, L’AJUNTAMENT DE TORTOSA,
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA I L’AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA, PER A LA TRAMITACIÓ
DEL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA «EXTENSIÓ DE LA VIA VERDA DE LA VALL DE ZAFAN», EN EL
MARC DEL PROGRAMA DELS PLANS DE SOSTENIBILITAT EN DESTINACIÓ TURÍSTICA DEL MINCOTUR.
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent
assumpte:
«Vist que la Comissió Europea ha activat el fons Next Generation (NGEU) com a mesura per pal·liar els
greus efectes a nivell econòmic i social de la pandèmia COVID-19, amb l’objectiu principal de
contribuir a la transformació de la societat i de l’economia en el marc de la Unió Europea.
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Vist que el govern espanyol ha elaborat el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que es
concep com un instrument fonamental per al desenvolupament dels fons NGEU. El pla, que dibuixa el
full de ruta per la modernització de l’economia espanyola per respondre als reptes de la propera
dècada, es configura amb 30 components, sent la número 14 el Pla de Modernització i Competitivitat
del sector Turístic. Aquest presenta a la seva vegada 4 àmbits d’actuació estratègics, dels quals, el
segon fa referència a la Transformació del Model Turístic vers la Sostenibilitat. Dins aquest segon
àmbit es destinen 1.858 milions d’euros als ens locals per tal que puguin optar al desenvolupament
de plans de sostenibilitat turística a les destinacions.
Vist que la Conferència Sectorial de Turisme del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (d’ara
endavant MINCOTUR) va aprovar a la reunió del 28 de juliol de 2021 l'Estratègia de Sostenibilitat
Turística a Destinacions, que és el full de ruta que guiarà la selecció i finançament de projectes
destinats a donar suport a la transformació de les nostres destinacions en centres d'innovació
turística que els facin més resilients, alhora que s'avança cap a una cohesió territorial més gran, no
només relacionant l'oferta i les destinacions de cada territori, sinó creant connexions entre les
destinacions de diferents territoris.
El termini perquè les Entitats Locals presentessin sol·licituds a la primera convocatòria extraordinària
de Plans de Sostenibilitat que s’han de finançar amb els fons de recuperació europeus va romandre
obert del 30 de juliol al 20 de setembre de 2021.
Vist que els ajuntaments de Roquetes, Tortosa, Amposta i Sant Carles de la Ràpita veuen en aquests
plans de sostenibilitat turística a les destinacions una oportunitat per estendre el traçat de la via
verda de la Val de Zafán que actualment finalitza a Tortosa. Mitjançant la connexió amb Sant Carles
de la Ràpita s’uniria la part més occidental del Delta de l’Ebre amb el Parc Natural, aconseguint-se un
increment significatiu del domini pedalable, una millora real de la potencialitat per accedir a mercats
internacionals i a nous segment de mercat i, consegüentment, obtenir una major capacitat de
generació de riquesa pel territori.
Vist que A la vegada aquests ajuntaments, per raons d'eficàcia i millor coordinació, sol·liciten la
col·laboració material i tècnica de la Diputació per a tramitar i executar el Pla de Sostenibilitat en
Destinació Turística (PSDT) “EXTENSIÓ DE LA VIA VERDA DE LA VALL DE ZAFAN DE TORTOSA A LA
RÀPITA” en el marc del programa dels plans de sostenibilitat en destinació turística del MINCOTUR.
Vist que la Diputació de Tarragona d’acord amb les previsions de l’article 36 de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases del règim local i l’article 92 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix funcions
d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i jurídica als municipis de la província de Tarragona, per
facilitar la gestió de les seves competències, impulsar la seva modernització, i contribuir al benestar
dels ciutadans i al desenvolupament equilibrat del territori. En el marc d’aquestes atribucions i en
atenció a la voluntat dels ajuntaments afectats, a l’evident interès general que representa un recurs
turístic de primer ordre com és la Via Verda i al risc evident de caducitat de la convocatòria, la
Diputació de Tarragona a través del PTDT va presentar el 17 de setembre de 2021 la sol·licitud pel
projecte denominat “Extensió de la via verda de la val de Zafán des de Tortosa fins Sant Carles de la
Ràpita”.
Vist que mitjançant la Resolució de 23 de desembre de 2021 de la Secretaria d'Estat de Turisme, es
publica l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme, en què es fixen els criteris de distribució, així
com el repartiment resultant per a les comunitats autònomes, del crèdit destinat al finançament
d'actuacions d'inversió per part d'entitats locals en el marc del Component 14 Inversió 1 del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència. En aquesta resolució es determina que el Pla de
sostenibilitat turística en la destinació (PSTD) denominat “Extensió de la via verda en el PN del Delta
de l’Ebre”, promogut per la Diputació de Tarragona, ha estat seleccionat com a destinatari d’una
atribució de fons per import de 5.000.000,00 euros, d’acord amb les condicions fixades a
l’esmentada Resolució.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat, adoptat en sessió de
data 1 de febrer de 2022.
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Al Ple es proposa adoptar els següents acords:
Primer.– Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i
l'Ajuntament de Roquetes, l'Ajuntament de Tortosa, l'Ajuntament d'Amposta i l'Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita, per a la tramitació del Pla de Sostenibilitat Turística «Extensió de la Via Verda de la
Vall de Zafan» en el marc del Programa dels Plans de Sostenibilitat en Destinació Turística del
Mincotur, que s'adjunta com annex.
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Diputació de Tarragona i als ajuntaments de Roquetes,
Amposta i Sant Carles de la Ràpita.»
ANNEX
«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I L'AJUNTAMENT DE ROQUETES,
L’AJUNTAMENT DE TORTOSA, L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA I L’AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA
RÀPITA, PER A LA TRAMITACIÓ DEL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA “EXTENSIÓ DE LA VIA VERDA DE
LA VALL DE ZAFAN” EN EL MARC DEL PROGRAMA DELS PLANS DE SOSTENIBILITAT EN DESTINACIÓ
TURÍSTICA DEL MINCOTUR.
INTERVENEN
La Il·lma. Sra. Noemí Llauradó i Sans, presidenta de la Diputació de Tarragona, que actua d’acord amb
l’establert a l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i de
conformitat amb l’acord del Ple de la Corporació, en sessió de data xx de xxx de 2022. Actua assistida
per la Secretària General, Sra. Pilar Sánchez Peña.
El Sr. Francesc Artur Gas i Ferré, alcalde de l’Ajuntament de Roquetes, que actua d’acord amb
l’establert a l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i de
conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de data XX de xxx de 2022.
La Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, alcaldessa de l’Ajuntament de Tortosa, que actua d’acord amb
l’establert a l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i de
conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de data XX de xxx de 2022.
El Sr. Adam Tomàs i Roiget, alcalde de l’Ajuntament d’ Amposta que actua d’acord amb l’establert a
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i de conformitat
amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de data XX de xxx de 2022.
El Sr. Josep Carles Caparrós i Garcia, alcalde de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, que actua
d’acord amb l’establert a l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de data XX de xxx de
2022
EXPOSEN
I. La Comissió Europea ha activat el fons Next Generation (NGEU) com a mesura per pal·liar els greus
efectes a nivell econòmic i social de la pandèmia COVID-19, amb l’objectiu principal de contribuir a la
transformació de la societat i de l’economia en el marc de la Unió Europea.
II.- El govern espanyol ha elaborat el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que es concep
com un instrument fonamental per al desenvolupament dels fons NGEU. El pla, que dibuixa el full de
ruta per la modernització de l’economia espanyola per respondre als reptes de la propera dècada , es
configura amb 30 components, sent la número 14 el Pla de Modernització i Competitivitat del sector
Turístic. Aquest presenta a la seva vegada 4 àmbits d’actuació estratègics, dels quals, el segon fa
referència a la Transformació del Model Turístic vers la Sostenibilitat. Dins aquest segon àmbit es
destinen 1.858 milions d’euros als ens locals per tal que puguin optar al desenvolupament de plans
de sostenibilitat turística a les destinacions.

- Pàg. 10 / 74 -

JACE / erc

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

III.- La Conferència Sectorial de Turisme del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (d’ara endavant
MINCOTUR) va aprovar a la reunió del 28 de juliol de 2021 l'Estratègia de Sostenibilitat Turística a
Destinacions, que és el full de ruta que guiarà la selecció i finançament de projectes destinats a donar
suport a la transformació de les nostres destinacions en centres d'innovació turística que els facin
més resilients, alhora que s'avança cap a una cohesió territorial més gran, no només relacionant
l'oferta i les destinacions de cada territori, sinó creant connexions entre les destinacions de diferents
territoris.
El termini perquè les Entitats Locals presentessin sol·licituds a la primera convocatòria extraordinària
de Plans de Sostenibilitat que s’han de finançar amb els fons de recuperació europeus va romandre
obert del 30 de juliol al 20 de setembre de 2021.
IV.- Els ajuntaments de Roquetes, Tortosa, Amposta i Sant Carles de la Ràpita veuen en aquests plans
de sostenibilitat turística a les destinacions una oportunitat per estendre el traçat de la via verda de la
Val de Zafán que actualment finalitza a Tortosa. Mitjançant la connexió amb Sant Carles de la Ràpita
s’uniria la part més occidental del Delta de l’Ebre amb el Parc Natural, aconseguint-se un increment
significatiu del domini pedalable, una millora real de la potencialitat per accedir a mercats
internacionals i a nous segment de mercat i, consegüentment, obtenir una major capacitat de
generació de riquesa pel territori.
V. A la vegada aquests ajuntaments, per raons d'eficàcia i millor coordinació, sol·liciten la col·laboració
material i tècnica de la Diputació per a tramitar i executar el Pla de Sostenibilitat en Destinació
Turística (PSDT) “EXTENSIÓ DE LA VIA VERDA DE LA VALL DE ZAFAN DE TORTOSA A LA RÀPITA” en el
marc del programa dels plans de sostenibilitat en destinació turística del MINCOTUR.
VI.- La Diputació de Tarragona d’acord amb les previsions de l’article 36 de la Llei 7/1985, reguladora
de les bases del règim local i l’article 92 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix funcions d’assistència
i cooperació econòmica, tècnica i jurídica als municipis de la província de Tarragona, per facilitar la
gestió de les seves competències, impulsar la seva modernització, i contribuir al benestar dels
ciutadans i al desenvolupament equilibrat del territori. En el marc d’aquestes atribucions i en atenció
a la voluntat dels ajuntaments afectats, a l’evident interès general que representa un recurs turístic de
primer ordre com és la Via Verda i al risc evident de caducitat de la convocatòria, la Diputació de
Tarragona a través del PTDT va presentar el 17 de setembre de 2021 la sol·licitud pel projecte
denominat “Extensió de la via verda de la val de Zafán des de Tortosa fins Sant Carles de la Ràpita”.
VII. Mitjançant la Resolució de 23 de desembre de 2021 de la Secretaria d'Estat de Turisme, es
publica l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme, en què es fixen els criteris de distribució, així
com el repartiment resultant per a les comunitats autònomes, del crèdit destinat al finançament
d'actuacions d'inversió per part d'entitats locals en el marc del Component 14 Inversió 1 del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència. En aquesta resolució es determina que el Pla de
sostenibilitat turística en la destinació (PSTD) denominat “Extensió de la via verda en el PN del Delta
de l’Ebre”, promogut per la Diputació de Tarragona, ha estat seleccionat com a destinatari d’una
atribució de fons per import de 5.000.000,00 euros, d’acord amb les condicions fixades a
l’esmentada Resolució.
VIII. La correcta execució del PSTD del qual la Diputació de Tarragona en resulta beneficiària requereix
la implicació, compromís i coordinació per part de totes les administracions titulars dels béns i drets
afectats. Amb la finalitat d’aconseguir aquesta correcta implicació i coordinació necessàries, els plens
dels ajuntaments i de la Diputació de Tarragona han aprovat el text d’aquest conveni de col·laboració
interadministrativa en les seves sessions de :
- Ajuntament de Roquetes, sessió del Ple de data XXXXXX
- Ajuntament de Tortosa, sessió del Ple de data XXXXXX
- Ajuntament d’ Amposta, sessió del Ple de data XXXXXX
- Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, sessió del Ple de data XXXXXX
- Diputació de Tarragona, sessió ordinària del Ple de data XXXXXX
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En conseqüència, les parts convenen les condicions en què s’ha d’efectuar aquesta col·laboració, i per
tal de deixar-ne constància, subscriuen el present Conveni amb les següents:
CLÁUSULES
Primera.- Objecte
L’objecte del present Conveni és establir les bases de la col·laboració entre les parts per a tramitar i
executar el Pla de Sostenibilitat en Destinació Turística (PSDT) “EXTENSIÓ DE LA VIA VERDA DE LA
VALL DE ZAFAN DE TORTOSA A LA RÀPITA” en el marc del programa dels plans de sostenibilitat en
destinació turística del MINCOTUR.
Segona.- Convalidació de la tramitació prèvia.
Els ajuntaments signants, conscients del risc de caducitat de la convocatòria del MINCOTUR,
convaliden la tramitació realitzada per la Diputació de Tarragona, mitjançant l’OA Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona, en relació amb la sol·licitud del PSDT “EXTENSIÓ DE LA VIA VERDA DE
LA VALL DE ZAFAN DE TORTOSA A LA RÀPITA”.
Les dades de la sol·licitud són:
Denominació del PSDT:
Data Registre:
Expedient:
Data resolució :
BOE:
Import sol·licitat:
Import atorgat:

Extensió de la via verda de la val de Zafán des de Tortosa fins a la
Ràpita
17/09/2021.
202100061723093
23 de desembre de 2021
312, de 29 de desembre de 2021.
6.300.000,00 euros (IVA no inclòs).
5.000.000,00 euros (IVA no inclòs)

El quadre resum de les actuacions previstes en el PSDT és el següent:

Tercera: Descripció de les fases precises per desplegar el PSDT
L’assoliment del PSDT precisa d’una tramitació àmplia i transversal des de tràmits vinculats amb el
projecte (licitació, en el seu cas, redacció i aprovació), disponibilitat dels terrenys, licitació i
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adjudicació dels contractes necessaris per l’execució material de les obres i les instal·lacions; fins a
l’aprovació i l’establiment d’una solució per gestionar la infraestructura. A més, aquestes actuacions
han d’anar precedides dels acords necessaris en ordre a assegurar la competència dels òrgans
resolutoris, la disponibilitat de recursos per fer front a les actuacions i la resta de compromisos que
siguin exigibles en el marc de les actuacions finançades amb fons provinents dels mecanismes NGEU.
Amb caràcter enunciatiu es descriuen les fases en les que es preveu desplegar el present conveni:
Fase de projecte. El seu objecte és la redacció dels projectes que permetin l’execució de les obres i de
les instal·lacions identificades a la sol·licitud del PSDT. Aquesta fase inclourà necessàriament l’estudi
de les propietats i drets que resultin afectades.
Fase d’execució. El seu objecte és l’execució de les actuacions materials (obres, instal·lacions,
xarxes....) necessàries en el marc del Pla de Sostenibilitat en Destinació Turística (PSDT) “EXTENSIÓ
DE LA VIA VERDA DE LA VALL DE ZAFAN DE TORTOSA A LA RÀPITA”. Així mateix en aquesta fase s’hi
inclouen les actuacions per obtenir la disponibilitat dels terrenys necessaris per ubicar-hi la via verda i
d’aquells que de forma transitòria es destinin a l’execució de les obres.
Fase explotació i manteniment. El seu objecte és acordar la fórmula d’explotació de la infraestructura i
els mecanismes de manteniment.
Aquestes fases no es conceben com successives, doncs per les seves característiques pròpies és
possible que algunes d’elles es tramitin en paral·lel.
Quarta: Desplegament del Conveni
El present conveni serà objecte de desplegament mitjançant l’aprovació per cada una de les parts
signants dels instruments i compromisos que siguin necessaris per a garantir l’assoliment de les
fases previstes a la clàusula anterior.
La Diputació de Tarragona proposarà a la resta de les parts signants les alternatives, solucions
organitzatives o qualsevol altra fórmula que consideri necessària per al bon fi del PSDT. No obstant
això, qualsevol de les parts podrà proposar en el si de la Comissió de Seguiment prevista en el
present conveni altres mesures que puguin ser necessàries per al mateix fi.
Cinquena.- Compromisos de la Diputació de Tarragona
D’acord amb la condició d’entitat beneficiària del fons per a l’execució del projecte reconeguda a la
Resolució de 23 de desembre de 2021 de la Secretaria d’Estat de Turisme, la Diputació de Tarragona:
1. Assumeix la condició d’entitat destinatària del fons i, en particular, les obligacions d’execució i
justificació del PSDT.
2. Participa en el Pla Territorial de Catalunya, en qualitat d’entitat local competent de la gestió
del PSDT.
3. Elabora, de manera coordinada amb els ajuntaments, el projecte o projectes necessaris per
l’execució del PSDT.
4. Proposa els convenis bilaterals amb cada un dels ajuntaments afectats que siguin necessaris,
en el seu cas, per a l’execució del PSDT.
5. Dota els recursos necessaris per a la tramitació de les actuacions i accions necessàries per a
gestionar el PSDT, ja sigui amb mitjans propis o a través de contractacions externes.
6. Presenta la documentació que sigui preceptiva, ja sigui al MINCOTUR o a l’ens competent de
la Generalitat, dins els terminis previstos.
Sisena.-Compromisos dels ajuntaments d’Amposta, Roquetes, Sant Carles de la Ràpita i Tortosa.
En el marc dels acords necessaris, els ajuntaments es comprometen a:
1. Proveir la informació necessària per a la millor elaboració del projecte.
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2. Facilitar la interlocució necessària amb els actors del territori que resultin afectats pel
projecte.
3. Tramitar amb la major celeritat possible els expedients dels quals siguin responsables i
adoptar les resolucions que siguin necessàries per a la correcta execució del PSDT.
4. Assumir les responsabilitats que se'n derivin en cas de no adoptar o executar en temps i
forma les resolucions i/o actuacions que en el àmbit de les seves competències siguin
necessaris per a la correcta execució del projecte i que puguin suposar la pèrdua del
finançament i, consegüentment, els perjudicis corresponents per a totes les parts signats del
present conveni.
5. Aprovar i establir els recursos necessaris per tal de garantir el manteniment futur de la
infraestructura generada.
Setena.- Comissió de seguiment
Es constitueix una Comissió Tècnica encarregada del seguiment, vigilància i control de l’execució del
conveni i dels compromisos derivats del mateix.
La Comissió estarà constituïda per un tècnic en representació de cada una de les parts signats del
conveni. Addicionalment, cada part podrà convidar a les reunions de la Comissió fins a un màxim de
dos assistents.
Vuitena.- Modificació
El present conveni només es podrà modificar per unanimitat de totes les parts. Per aquest efecte serà
necessària la formulació d’una proposta per part d’almenys d’una d’aquestes.
Els òrgans competents de cada part hauran d’adoptar els acords corresponents en relació amb la
proposta de modificació proposada.
Novena.- Vigència
El present Conveni entrarà en vigor l'endemà de la seva signatura. El conveni tindrà vigència fins el 31
de desembre de 2024, data màxima de finalització de les actuacions objecte del PSDT. No obstant
això, pel supòsit en què a la data anterior no hagin pogut finalitzar les actuacions, aquest es podrà
prorrogar per un període de dos anys.
Desena.- Extinció i resolució del conveni
El conveni s’extingirà quan la justificació de l’execució del Pla de Sostenibilitat en Destinació Turística
(PSDT) “EXTENSIÓ DE LA VIA VERDA DE LA VALL DE ZAFAN DE TORTOSA A LA RÀPITA” sigui aprovada
definitivament pels òrgans de l’administració autonòmica o estatal que siguin competents o per
qualsevol de les causes de resolució següents:
a)
b)
c)
d)

El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
El compliment del termini de vigència.
L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per alguna de les parts signants.
La impossibilitat de donar compliment a l’objecte del conveni derivat de causes sobrevingudes
que determinin aquesta impossibilitat.

D’acord amb l’establert a la clàusula sisena del present conveni l’incompliment de les obligacions i
compromisos per alguna de les parts, pot donar lloc a l’exigència de les responsabilitats que en cada
cas se'n derivin.
Onzena.- Jurisdicció competent
La naturalesa d'aquest acord de col·laboració és administrativa i, en el supòsit de litigi entre les parts,
seran competents per a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitarse, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
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I en prova de conformitat i ratificant-se en el seu contingut, se signa electrònicament aquest conveni,
la vigència del qual és a partir de la data de l'última signatura electrònica.
La Diputació de Tarragona
La Presidenta,
Noemí Llauradó i Sans
L’Ajuntament de Roquetes
L’Alcalde,
Francesc Artur Gas i Ferré
L’Ajuntament de Tortosa
L’Alcaldessa,
Meritxell Roigé i Pedrola
L’Ajuntament d’Amposta
L’Alcalde,
Adam Tomàs i Roiget
L’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
L’Alcalde,
Josep Carles Caparrós i Garcia
La Secretària General de
la Diputació de Tarragona
Pilar Sánchez Peña»
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Passaríem al punt de Promoció de la Ciutat. En este cas és el dictamen d'acord de subscripció del
conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Roquetes, de Tortosa,
d'Amposta i de la Ràpita, per a la tramitació del Pla de Sostenibilitat Turística «Extensió de la Via Verda
de la Vall de Zafan», en el marc del Programa dels Plans de Sostenibilitat en Destinació Turística del
Ministeri de Turisme.
En este cas, avui portem a aprovació un conveni, com hem dit, entre el nostre ajuntament i també els
ajuntaments que estem participant en este projecte, que són els de La Ràpita, Amposta i Roquetes,
juntament amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, que és qui ha portat a terme
també aquesta proposta, que portàvem treballant des de feia ja uns quants anys amb els diferents
ajuntaments, per tal de poder, amb la Diputació de Tarragona, portar a terme està actuació.
Se’ns ha permès poder tindre estòs fons, optar a estòs fons Next Generation, i això ha fet també que
avui poguéssem comptar amb aquest projecte de 6 milions d’euros, però que ve finançat amb 5
milions d’euros per part dels fons Next Generation, i que la resta es finança a través del Patronat de
Turisme, el qual puc presidir en estòs moments, i que per tant, ens permet dir que avui estem molt
contents, juntament amb la resta d’alcaldes, de poder tindre en marxa este projecte, que a més a més
no s’acaba aquí. És un projecte que va més enllà, és un projecte que ara s’inicia entre Tortosa i La
Ràpita, però que té continuïtat al marge esquerre del riu, en els trams que queden fins a Riumar.
També la connexió amb l’estació, i també pel que fa al tram final, que seria també connectar la Ràpita
amb Alcanar Platja.
Per tant, un projecte que ens vertebra el territori, però que a la vegada també ens suposa tindre un
actiu turístic de primer ordre que ens permetrà també, amb este segell cicloturístic que tenim a
l’Ajuntament de Tortosa, encara tindre molta més importància i rellevància i, per tant, poder acollir
més este tipus de turisme lligat a les famílies i lligat a l’esport, que és el que estem treballant des de
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l’Ajuntament de Tortosa.
Per tant, molt contents avui de poder portar este conveni de col·laboració, que simplement ens permet
o ens obliga a poder col·laborar en tots els tràmits que des de la Diputació s’estan ja executant.
No sé si algú té la paraula. Ha demanat la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Natros estem a favor de la promoció turística a
Tortosa i totes les Terres de l’Ebre, per tant, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Per tant, queda aprovat.»
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta per
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.
SERVEIS A LES PERSONES
05 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD PER A SANCIONAR INFRACCIONS DE LA LLEI SOBRE LA
TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, EXPEDIENT 2021-GOV-K0402000335.
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent
assumpte:
«FETS IMPUTABLES
Vista l'acta denúncia núm. 1434/2021, realitzada pels agents de la policia local núm. 0796/2908, en
data 7 de juliol de 2021, a les 06:10 hores, a la Rambla Catalunya núm. 85, d’aquesta ciutat, al Sr.
Anass Zaarour Ben Aicha Sidi, amb DNI 54686104Q i domicili al av. Colom, núm. 35-3r-1a, de Tortosa,
per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. Atès que en l'esmentada
acta s'identifica al gos american stanfford, per les infraccions següents:
•
•
•

Posseir i/o portar el gos potencialment perillós sense inscriure’l en el Registre específic municipal.
No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de
150.253 €.
Deixar solt l’animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per
evitar la seva fugida.

Atès que en l’acta els agents denunciants manifesten que és la segona vegada que es recull l’animal
per la via pública sense el seu propietari.
Aquests fets poden ser constitutius d’infracció per incompliment de l’establert als articles de la Llei
50/1999 i la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, quines infraccions es tipifiquen en:
Posseir i/o portar el gos potencialment perillós sense inscriure’l en el Lleu art. 7.2 a) Llei 10/1999
Registre específic municipal.
No tenir assegurança de responsabilitat civil

Greu art. 7.3 b) Llei 10/1999

Deixar solt l’animal potencialment perillós o no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar la seva fugida.

Greu art.
50/1999

13.2

a)

Llei

L’Alcaldia en data 7 de setembre de 2021, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el
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presumptament responsable a Anass Zaarour Ben Aicha Sidi, en qualitat de posseïdor del gos de raça
potencialment perillós. L'Instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent Plec
de Càrrecs.
Atès que s'ha practicat al denunciat, la notificació del Decret i del Plec de Càrrecs, en virtut d’allò que
disposa l’art. 10.3 del Decret 278/1993 de 9 de novembre, del Procediment Administratiu
Sancionador.
Atès que d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció d'innocència, donat que per part del
denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, no cal eludir l’aplicació de l’article
77.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, respecte el valor probatori dels fets constatats en l’acta
realitzada pels agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix com a funcionaris públics la condició
d’autoritat.
Aquestes infraccions són sancionades amb:
Infracció:
Sanció
Posseir i/o portar el gos potencialment perillós sense Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de
inscriure’l en el Registre específic municipal.
300 € fins a 3000 €: 1650€
No tenir assegurança de responsabilitat civil
Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de
3001 € fins a 9000 €: 6000,5 €
Deixar solt l’animal potencialment perillós o no haver
Art. 13.5 de la Llei 50/1999 Multa de
adoptat les mesures necessàries per evitar la seva fugida.
300,52 € fins a 2404,05€: 1352,28€
Vistes les circumstàncies concretes dels fets ocorreguts, correspon una sanció de les infraccions
vulnerades, en el seu grau mitjà, quin import total ascendeix a la quantitat de 9002,78 €.
D’aquestes infraccions n’és responsable el Sr. Anass Zaarour Ben Aicha Sidi, amb DNI 54686104Q,
en qualitat de posseïdor d'un gos potencialment perillós, d’acord amb l’article 13.8) de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, de Règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos.
FONAMENT DE DRET
L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador és el Ple de conformitat amb
l'article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives.
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones de data 20 de gener de
2022.
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD:
1.- Declarar al Sr. Anass Zaarour Ben Aicha Sidi, amb DNI 54686104Q responsable de les infraccions
comeses a l’article 13.2 a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de Règim jurídic de Tinença
d'Animals potencialment perillosos, i 7.2 a) i 7.3 b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos
2.- Imposar al Sr. Anass Zaarour Ben Aicha Sidi, amb DNI 54686104Q, en funció de les infraccions
comeses, i en concordança amb els fets i fonaments de dret exposats les següents sancions:
Infracció:
Posseir i/o portar el gos potencialment perillós sense inscriure’l en el
Registre específic municipal.
No tenir assegurança de responsabilitat civil
Deixar solt l’animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva fugida.
TOTAL

Sanció
1650,00 €
6000,50 €
1352,28 €
9002,78 €
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3.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que contra el mateix
pot interposar, així com del lloc i terminis per a efectuar l'ingrés.»
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Passaríem a Serveis a les Persones. En este cas és la proposta d’acord de sancionar infraccions de
la Llei sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos. Per tant, amb l’expedient que ja
tenen referenciat, té la paraula el senyor Arnau i té la paraula el senyor Jordan.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Bé, sempre rebutgem este tipus de sancions, perquè considerem desmesurades
i perquè reclamem una tasca pedagògica prèvia. També rebutgem que s’haja de definir un gos per les
seues característiques físiques i no pel seu comportament i no el del seu propietari. I precisament,
l’avantprojecte de llei sobre benestar animal, que s’està redactant, preveu fer desaparèixer el llistat
de races perilloses, i definirà el risc a partir de la conducta individual dels animals.
En el cas concret de la sanció, es tracta d’una persona reincident, i tot i que s’ha intentat solucionar
mitjançant la pedagogia, tal com se’ns va explicar a la comissió corresponent, no ha regularitzat la
situació i, per tant, ens hi abstenim, perquè entenem que hi ha reincidència, però considerem
excessiu l’import de la sanció, que és de 9.000 euros. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula el senyor Jordan.”
Intervenció del Sr. Jordan
“Sí, regidors i regidores. En este cas també, des de Movem Tortosa, tenint en compte les informacions
que es van fer arribar a la comissió corresponent, en relació amb la reincidència del propietari o
propietaris d’este animal, natros sempre mos abstenim, però tenint en compte que en este cas sí que
s’ha fet tota la pedagogia prèvia, hi votarem favorablement.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Vull recordar que estem parlant de gossos que són potencialment perillosos, per tant,
vol dir que poden ocasionar danys a les persones. De nou confio i agraeixo als que voten a favor,
perquè realment és un fet que a més també dona compliment a la Llei 10/99, que és la llei vigent en
estòs moments, que es va modificar al 2004. Per tant, queda aprovada.»
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb vint
vots a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació,
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5),
ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i Cs (1); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del
grup municipal de CUP–AMUNT (1).
ESPAI PÚBLIC
06 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’AUGMENT DE LES TARIFES DEL SERVEI D'AUTO-TAXI PER A
L’ANY 2022.
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent
assumpte:
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«Atesa la proposta d’instrucció d’un procediment d’aprovació de les tarifes del servei d’auto - taxi per a
l’any 2022.
Vist el Decret de l’Alcaldia número 0064/2022 d’incoació de l’esmentat procediment administratiu.
Vist l’escrit que ha presentat l’Associació Serveis Sanitaris i Transports SERSATRANS, que aplega
taxistes, en el qual es sol·licita que s’augmentin les tarifes actuals EN UN 2,8%, per a l’any 202 2,
ateses les actuals circumstàncies.
Considerant que de conformitat amb l’actual conjuntura econòmica s’observa que es tracta d’una
proposta ajustada a les circumstàncies.
Vist l’informe del tècnic de la Unitat de Mobilitat, de data 11 de gener de 2022.
Atès que aquestes tarifes no corresponen a taxes ni preus públics que impliquin ingressos o despeses
que repercuteixin en el Pressupost Municipal i, per tant, no els correspon informe de fiscalització de la
Intervenció Municipal.
Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa d’Espai Públic de data 25
de gener de 2022.
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest A C O R D:
Primer.- Que les tarifes per al 2022 resultants de l’augment del 2,8% de les aprovades per al 2021,
són les següents:

Concepte
Baixada de
Bandera
Tarifa Quilomètrica
Tarifa Horària
Suplements
Recollida a Domicili
Maletes i Animals

Tarifes 2021
Tarifa - 1
Tarifa - 2
3,59 €
4,83 €

Proposta Tarifes 2022
Tarifa - 1
Tarifa - 2
3,69 €
4,96€

0,92€
16,96 €

1,10€
18,20 €

0,94
17,43 €

€ 1,13€
18,70 €

2,00 €
1,60 €

2,00 €
1,60 €

2,00 €
1,60 €

2,00€
1,60€

T-1 ( Tarifa 1 ) s’aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores.
T-2 ( Tarifa 2 ) s’aplicarà els dies feiners de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i dies festius.
Suplements - les tarifes dels suplements es mantenen amb els preus de l’exercici 2021
Segon.- Donar trasllat a la Comissió de Preus de Catalunya de l’augment de les tarifes de l’any 2021
per a l’any 2022.
Tercer.- Donar trasllat als titulars de les llicències d’auto-taxi i a l’Associació de taxistes “Sersatrans
Associació”, SA, de les tarifes aprovades.»
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Passaríem a Espai Públic. En este cas, és el dictamen de proposta d’acord d’augment de les tarifes
del servei d’auto-taxi per a l’any 2022. Té la paraula el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Bé, ens abstenim en el punt, però volem fer la següent reflexió en relació amb el
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transport sanitari. Hi ha molts trajectes que haurien de fer-se en ambulància per les necessitats
sanitàries o físiques dels usuaris, i s’acaben fent en taxi perquè l’empresa concessionària
desincentiva els usuaris a fer ús de les ambulàncies.
El rescabalament que la regió sanitària de l’Ebre ha fet al servei de taxi és d’uns 4 milions d’euros, i
l’empresa concessionària d’ambulàncies no arriba al seu compromís de facturació. Va pressupostar
40 euros per trajecte per guanyar el concurs, i no li interessa fer determinats desplaçaments perquè
perden diners.
El nostre posicionament en relació amb el transport sanitari d’ambulàncies és que ha de ser 100 per
cent públic, per, entre d’altres coses, evitar que, com en este cas, el sector del taxi estiga fent
determinats serveis que no li pertoquen, tan sols per l’interès de l’empresa concessionària, de no fer
determinats desplaçaments on no obté benefici econòmic. Ens hi abstenim, gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies, però, senyor Arnau, crec que s’equivoca del lloc on portar este debat, perquè en definitiva,
aquí l’únic que estem aprovant són les tarifes, és a dir, no com es porta a terme ni com s’opera ni com
funciona este servei, i menys el servei sanitari, perquè simplement el que estem portant és l’aprovació
de les tarifes, que és el que ens pertoca com a ajuntament de Tortosa, i que a més a més, ve
condicionat també per l’acord que esperem del Govern de la Generalitat quant a les mateixes.
Té la paraula el senyor Jordan.”
Intervenció del Sr. Jordan
“Sí, és per manifestar la nostra abstenció.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Arnau de nou.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Per això he dit que anava a fer una reflexió al respecte, perquè s’estan aprovant les tarifes, amb una
menció especial al transport sanitari, i crec que està relacionat amb allò que he dit en la meua
intervenció. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies de nou. Estem parlant de l’auto-taxi, per tant, del que suposaria l’aprovació, com tots els
anys, per part de l’Ajuntament de Tortosa.»
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb quinze
vots a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació,
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de JUNTS (7), ERC–TS–AM (4),
PSC–CP (3) i Cs (1); i sis abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups
municipals de MT–MTE–ECG (5) i CUP–AMUNT (1).
PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
07 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA–MOVEM TERRES DE L’EBRE–EN COMÚ
GUANYEM PER IMPLEMENTAR UN PLA DE PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT A TORTOSA.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal de Movem Tortosa–
Movem Terres de l’Ebre–En Comú Guanyem:
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«La pacificació del trànsit a les vies urbanes consisteix en la intervenció mitjançant un conjunt de
mesures encaminades a reduir la intensitat i velocitat dels vehicles per aconseguir un espai públic
més amable i tranquil on el vehicle rodat sigui compatible amb els desplaçaments per als vianants de
manera segura i confortable.
Segons dades del mateix Departament de Territori i Sostenibilitat, circulant més lentament, estalviem
espai al carrer, la circulació hi guanya fluïdesa sense perdre-hi capacitat i es redueixen el soroll i la
contaminació de l'aire.
A més a més, amb una conducció calmada s'incrementa la seguretat de tots els usuaris, tant per als
vianants com per als automobilistes. De fet, la gravetat dels accidents que impliquen vianants està
directament lligada a la velocitat del vehicle. La violència del xoc disminueix de manera exponencial
amb la reducció de la velocitat, s’eixampla el camp visual i la concentració de l’automobilista i la
distància de les frenades es redueix augmentant la seguretat. Per tant, la pacificació del trànsit és
necessària si volem fer una ciutat més amable, segura i sostenible.
Hi ha diverses tipologies a utilitzar, a determinar pels experts en seguretat vial i mobilitat depenent del
tipus de via i incidència que es vol aconseguir: senyalització vertical i horitzontal, bandes de limitació
de velocitat, passos elevats de vianants, elevació de la calçada, coixí berlinès, semaforització, entre
d’altres.
Hi ha una demanda de la ciutadania en aquesta línia d’augmentar la seguretat, sobretot dels
vianants, en determinats espais de la nostra ciutat. Hem pogut detectar 4 punts que necessiten
actuacions immediates, tot i que se n’hauria de fer un estudi global per determinar si es convenient
afegir-hi més.
Els punts exactes on per diverses raons hem detectat que es necessita pacificar el trànsit són:
-

Avinguda Generalitat, davant del Parc Municipal Teodor González.

-

Carrer Poeta Vicent Garcia, pel ramal que acaba davant mateix l’estació de trens. Quan surts
del carrer Cervantes i vas cap a Sant Llàtzer, molts vehicles van per aquest ramal més intern
on aparquen els cotxes per evitar la rotonda, augmentant la velocitat.

-

Carretera Vella de Barcelona, a la zona de la Lloma al barri de Sant Llàtzer.

-

Avinguda dels Ports Tortosa-Beseit, la carretera que connecta Tortosa amb Roquetes.

Per tot això exposat, el grup municipal de Movem Tortosa proposa al ple de l’Ajuntament de Tortosa
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar l’Ajuntament de Tortosa a implementar un Pla de Pacificació del trànsit a la ciutat
tenint en compte totes les administracions implicades.
SEGON.- Millorar la pacificació del trànsit el més aviat possible com a mínim als quatre punts abans
esmentats.»
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Passaríem ara a les propostes ja dels grups municipals. En primer lloc, proposta del Grup Municipal
Movem Tortosa - Movem Terres de l'Ebre - En Comú Guanyem, per implementar un pla de pacificació
del trànsit a Tortosa. Té la paraula el senyor Jordan per a la seua presentació.”
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Intervenció del Sr. Jordan
“Sí. Regidors i regidores, proposem està moció des de Movem Tortosa per a la pacificació del trànsit a
la nostra ciutat, tenint en compte que la pacificació del trànsit a les nostres ciutats, als nostres
pobles, és molt necessària i positiva, i de fet, el que volen és reduir la intensitat i la velocitat dels
vehicles per aconseguir realment un espai públic més amable, més tranquil, on els vehicles rodats
siguen compatibles amb els desplaçaments dels vianants de manera segura i confortable.
De fet, segons el mateix Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, circulant de manera
més lenta, el que acaba passant és que precisament la circulació guanya fluïdesa sense perdre
capacitat, i a més a més, es redueix la contaminació de l’aire i el soroll en l’àmbit de les nostres
ciutats.
Una conducció calmada incrementa també, evidentment, la seguretat de tots els usuaris, tant per als
propis conductors dels vehicles com per als vianants, i de fet, la gravetat dels accidents que impliquen
vianants està directament lligada a la velocitat del vehicle. Per tant, la pacificació del trànsit és
necessària si volem fer una ciutat més amable, més segura i més sostenible.
També, quant a la pacificació del trànsit, hi ha diverses tipologies a utilitzar, en funció de cadascuna
de les realitats que mos podem trobar als nostres carrers i a les nostres avingudes, que van des de la
senyalització vertical o horitzontal, van des de limitació de velocitat, passos elevats per a vianants,
elevació de la calçada, el coixí berlinès, la semaforització, entre d’altres.
I en este sentit, avui el que portem al ple del nostre ajuntament és una demanda que hem pogut
comprovar per part de diverses persones de la nostra ciutadania, que va precisament en la línia de
pacificar el trànsit a la nostra ciutat. De fet, des del nostre grup hem pogut detectar quatre punts
concrets en què pensem que s’hauria d’actuar de manera prioritària. Evidentment, sabem que n’hi ha
molts més, però estòs quatre punts que mos han fet arribar diverses persones de Tortosa són els
següents: per una banda, l’avinguda de la Generalitat, davant o a l’alçada del parc municipal Teodor
González; en segon lloc, el carrer Poeta Vicenç García, davant de l’estació de trens; al ramal, el carrer
que va precisament cap a l’estació, quan surts del carrer Cervantes i vas cap al barri de Sant Llàtzer.
Molts vehicles, en lloc d’anar pel carrer principal i aquella rotonda, acaben anant per aquest ramal
que està al costat de l’estació, augmentant la velocitat i fent, evidentment, que siga més perillós per a
la gent que està en aquella zona.
Per una altra banda, un quart lloc que hem detectat ha estat al barri de Sant Llàtzer, a l’entrada per
l’altre extrem del barri, precisament per l’antiga carretera de Barcelona, a la zona de la lloma en
aquest barri de la nostra ciutat. I finalment també un altre indret que també en el seu dia ja vam
advertir, és a l’avinguda de Ports de Tortosa-Beseit, que és la unió entre Roquetes i la veïna ciutat de
Roquetes.
Per tant, són estòs quatre punts en què pensem que s’hauria d’actuar de manera prioritària per a
millorar la pacificació del trànsit per a fer de Tortosa una ciutat més amable, més segura i també més
sostenible, i el que fem bàsicament és proposar dos acords: el primer, que l’ajuntament implemente
este pla de pacificació de trànsit a la ciutat, tenint en compte totes les administracions implicades; i
en segon lloc, que de manera urgent o el més prompte possible, millore la pacificació d’estos quatre
punts esmentats, que són els que precisament mos ha fet arribar la ciutadania de la nostra ciutat, per
a millorar-los. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula, en primer lloc, el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Bé, des de la CUP estem d’acord amb la proposta de pacificació del trànsit.
Considerem que Tortosa ciutat té un problema amb la congestió de determinades zones per un ús
intensiu del transport privat, cal situar les persones en l’eix central. Per este motiu, les actuacions de
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mobilitat i urbanisme s’han de treballar amb la ciutadania per decidir entre totes les persones els
canvis i prioritats, i cal situar la perspectiva feminista en totes les actuacions, així com les necessitats
de xiquets i xiquetes, de la gent gran i de persones amb mobilitat reduïda.
Les ciutats del segle XXI hauran d’afrontar els grans reptes que es presenten amb el canvi climàtic i la
crisi dels combustibles fòssils, per tant, hem d’apostar per ciutats i pobles més sostenibles i, per tant,
més compactes, i que situen les persones a l’eix central en detriment del transport privat. Votem a
favor de la moció. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Des de Ciutadans volem una ciutat més amable, on
se sentin més a gust els vianants sobre tot, i que els vehicles puguin tindre recorreguts més òptims
per disminuir la contaminació de l’aire i la sonoritat. Per tant, el nostre vot serà a favor. Moltes
gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Valdés.”
Intervenció de la Sra. Valdés
“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Senyor Jordan, actualment ja existeix un pla de seguretat
viària elaborat pel Servei Català de Trànsit, per al període 2021 a 2023, per implantar una mobilitat
més segura i al mateix temps sostenible, saludable, connectada i automatitzada. Des del govern
municipal ja estem fent un seguiment d’este pla i estem esperant la seva valoració per part dels
tècnics, per tal de detectar els punts en què cal aprofundir per tal de pacificar el trànsit a la nostra
ciutat. Si bé és cert que, tal com diu vostè a la proposta, existeixen alguns punts especialment
delicats, com l’avinguda dels Ports, a la resta ja s’han implementat mesures de pacificació. I donat
que estem a l’espera de la revisió del Pla de seguretat viària per a implantar les mesures més
adequades, el nostre vot serà desfavorable a la seva proposta. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Rima.”
Intervenció del Sr. Rima
“Sí, hola, bona tarda a tothom. Aviam, hem escoltat atentament les explicacions de tots els grups, i
ens sembla que tots estem d’acord amb què hi ha un problema a Tortosa, que és un tema, el de la
mobilitat, el del trànsit, molt important. Llavors, evidentment, la proposa que ens presenta Movem
entenem que en el fons és positiva, és a dir, intentar pacificar o proposar un parell de mesures per
pacificar el que és el trànsit a Tortosa. Parlem que la mobilitat és un tema que fins i tot surt al pla
estratègic, de tot el que parlem veiem que la mobilitat és una cosa que hem de millorar.
El que passa és que el que no compartim tant és la forma en què el senyor Jordan i els companys de
Movem ens expliquen la seva forma d’actuar. Pensem que el problema de mobilitat s’ha d’abordar
com pertoca, a partir del pla de mobilitat global, que permeti detectar els punts d’actuació prioritària,
més enllà de parlar amb els veïns i de poder detectar casos puntuals. Entenem que, si no vaig
equivocat, encara hi ha un pla de mobilitat del 2007, va estar a punt de fer-se un altre però no es va
tirar endavant, i pensem que no és admissible no tindre cap pla de mobilitat en vigor a Tortosa l’any
2022. La forma d’actuar pensem que hauria de ser a partir d’un pla, del de sempre: un procés de
millora, de resultats, del que seria una gestió de millora contínua.
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Vostès ens parlen de quatre punts i implementar un altre pla. L’experiència fins ara diu que parlem de
molts plans i no hem implementat cap. Potser el més important seria tindre global el pla de mobilitat, i
a partir d’aquí desenvolupar-lo en els diferents aspectes, ja sigui el carril bici, ja sigui pacificar el
trànsit o ja siguin aparcaments dissuassoris, amb unitat invertida o no unitat invertida, moltes coses,
no?
Per tant, per tot l’exposat, tot i reconeixent que compartim el fons del tema, el nostre vot serà una
abstenció. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Saporta.”
Intervenció del Sr. Saporta
“Bona tarda, alcaldessa. Regidores, regidors. En primer lloc, li avanço que el nostre vot serà contrari,
ja que les qüestions plantejades ja s’estan tractant i treballant amb el Pla de mobilitat sostenible i el
Pla local de seguretat viària de Tortosa.
Apuntar que el manifestat en el seu punt primer, dir-li que l’Ajuntament de Tortosa té un pla de
seguretat viària vigent fins el 2023, d’acord amb el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Tortosa i el Servei Català de Trànsit, el qual ens marca els punts amb major incidència de la ciutat, i és
la base que hem estat i estem treballant.
Així mateix, i en el moment de tenir el pressupost del 2022, que vull recordar que en aquest cas hi van
votar en contra, existeix una partida per a la redacció d’un nou pla de mobilitat sostenible, que
actualitzarà el pla vigent i ens marcarà el nou full de ruta per als propers anys, per avançar cap al
desenvolupament sostenible de la ciutat.
Cal recordar que totes les actuacions dutes a terme per aquest equip de govern estan encaminades a
prioritzar la priorització dels vianants i els vehicles de mobilitat sostenible. Exemple del manifestat són
les actuacions de l’entorn de la nova plaça de l’ajuntament, carrer Cervantes, que tot just ara iniciem
les obres, la plaça de la Catedral, la renovació de la senyalització vertical i horitzontal –i en aquest
punt vull dir que s’han repintat y s’han renovat 270 passos de vianants– que estem renovant la
senyalització horitzontal dels carrils bici, i nova senyalització d’aparcaments de motocicletes i
ombrejats abans dels passos de vianants, així com la creació de nous trams de carrils bici i de
vehicles de mobilitat personal. Seguim treballant per tenir una ciutat sostenible, segura i amable per a
tota la ciutadania.
Dir que els punts a pacificar que ens sol·liciten no estan detectats com a punts conflictius ni
susceptibles d'accidentalitat. No obstant, dir que els tècnics estan treballant en tots els espais de la
ciutat, d’acord amb les indicacions del Pla local de seguretat viària de Tortosa. Per tot això, i com ja li
he avançat a l’inici de la meua intervenció, el nostre vot serà en contra. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Jordan per cloure el debat.”
Intervenció del Sr. Jordan
“Sí, regidors i regidores. En primer lloc, agrair els companys de la CUP i de Ciutadans el seu vot
favorable, perquè han entès la proposta de millora, en este cas, de quatre punts de pacificació de la
nostra ciutat.
Sobre el discurs que s’ha fet des del Partit Socialista, de «ja ho estem fent», la veritat és que és el de
sempre, i crec que és el de sempre quan no es tenen arguments per defensar un vot en contra, i
lamentem que este partit, que quan estava a l’oposició criticava precisament això, que se li tombaven
totes les mocions dient que ja s’estaven fent les coses, doncs ara actuen de la mateixa forma.
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I en relació amb l’altra part de l’equip de govern, el fet que s’estiga redactant este pla de mobilitat,
pensem des del nostre grup que no és incompatible amb millorar estòs quatre punts, que més enllà
que la ciutadania sí que mos ho està demanant, pensem que realment són punts on cal millorar la
pacificació del trànsit, hi insisteixo, l’entrada del barri de Sant Llàtzer per l’antiga carretera vella de
Barcelona, l’avinguda de Ports de Tortosa-Beseit entre Roquetes i Tortosa, l’avinguda de la
Generalitat, al davant del parc municipal Teodor González, o este carrer paral·lel del carrer Poeta
Vicenç García, al davant de l’estació. Natros pensem que no cal tants estudis per a veure que estòs
punts realment són conflictius, i que evidentment n’hi ha moltes propostes per a la seua pacificació,
que abans les hem expressat i que sí que des d’un punt de vista polític natros no som ningú per a dir
quines es podrien portar a terme, però es podria millorar la pacificació, i estem convençuts que així es
farà en estòs llocs.
I pel que fa al Grup d’Esquerra Republicana, em sorprèn –em sorprèn– el discurs que fa el senyor
Rima. A més a més, avui l’he pogut escoltar, este matí, a la tertúlia de Ràdio Tortosa, on precisament
feia una crítica que les mocions es tomben per tombar-se, i ha posat com a exemple està de Movem
Tortosa, i avui el seu grup facilita que no s’acabe aprovant. Suposo que té a veure amb el que han
pactat quant a l’altra moció que després s’acabarà aprovant, de l’expressió ciutadana, perquè al final
ja tots mos coneixem i tots sabem com van les coses, i el que es demana votar a canvi que t’aprovin
una altra moció.
Lamentem que Esquerra estiga i continue estant en està situació i en este joc, perquè al final el que
fan és anar en contra de la ciutat. I en tot cas, més enllà que s’hagi aprovat o no, com tantes altres
vegades, estem convençuts que està mesura de pacificació d’estos llocs s’acabarà portant a terme,
perquè és una demanda ciutadana i perquè és una realitat que cal tirar endavant. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Queda rebutjada la moció.»
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb set
vots a favor, corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT–MTE–ECG (5),
Cs (1) i CUP–AMUNT (1); deu vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups
municipals de JUNTS (7) i PSC–CP (3); i quatre abstencions corresponents als membres de la
corporació dels grups municipals de ERC–TS–AM (4).
08 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA–MOVEM TERRES DE L’EBRE–EN COMÚ
GUANYEM PER IMPULSAR UN PLA COMUNITARI DE SALUT MENTAL PER A JOVES.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal de Movem Tortosa–
Movem Terres de l’Ebre–En Comú Guanyem:
«El confinament i les diferents restriccions que els Governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya
han hagut d’aplicar per a pal·liar les conseqüències sanitàries ocasionades per la COVID-19 ha
desencadenat brots que han posat en alerta els especialistes en salut mental. Tot i això, i com ha
passat en altres àmbits de la nostra societat, la crisi provocada per la pandèmia a fet aflorar allò que
ja teníem amb noves i aguditzades dimensions. Vivim noves i velles angoixes, noves i velles
expressions dels patiments, i tot acompanyat de l’orfandat de les nostres joves de no saber com ser
ateses, escoltades ni ajudades.
L'Agència de Salut Pública del Departament de Salut, a finals del mes de juliol de l’any 2020, va
presentar el resultat de l'enquesta “Salut en temps de confinament” que volia donar a conèixer i
avaluar l'impacte que el confinament, provocat per la pandèmia de la COVID-19, podia tenir sobre la
salut, el benestar emocional i els estils de vida de la ciutadania. Els resultats de l’enquesta confirmen
que la mesura de confinament, tot i ser molt efectiva per a la protecció davant el contagi, ha tingut un
elevat cost per a la salut mental de les persones, a més d’un elevat cost social i econòmic. De
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l'explotació de la resposta de les 37.810 persones que van fer l’enquesta destaca que:
-

Es triplica el percentatge de població que refereix simptomatologia de depressió i malestar
emocional durant el confinament
El percentatge de població que refereix simptomatologia ansiosa és quatre vegades més gran
que abans del confinament; es triplica el consum de hipnosedants prescrits, i el de no
prescrits augmenta 10 vegades
Els joves-adults i els i les estudiants, les dones, les persones amb menys estudis i aturades
són els grups més afectats, amb gairebé el doble de risc de patir depressió, ansietat o
malestar emocional.

Una de les evidències de l’enquesta, és que els trastorns psicològics són comuns a tota la societat,
però afecten molt més quan les persones que ja venen d'una situació de vulnerabilitat prèvia, com pot
ser la soledat, la manca de recursos, la manca d’expectativa d’autonomia o l'aïllament.
A banda, segons el CEO, arran del confinament:
-

El 53% de persones entre 18 i 34 anys presenten problemes de concentració.
El 37% de persones tendeix a no voler pensar ni parlar dels problemes.
El 49% de persones ha patit depressió o desesperança.
El consum de psicofàrmacs entre les més joves ha augmentat 3,5

Si ens centrem en les afectacions a les nostres joves, augmenten en més d’un 50% els casos
relacionats amb els trastorns mentals i l’estrès. Tot i que la majoria d’aquests casos estaven
relacionats amb quadres d’ansietat, depressió i trastorns alimentaris, destaca l’increment
d’autolesions i intents de suïcidi. Una problemàtica que cal abordar destinant més recursos i estant
amatents a l’evolució de la progressiva restauració de la mal l’anomenada nova normalitat.
Cal recordar que diferents estudis demostren que l’eficàcia de l’atenció a les persones que pateixen
malalties mentals no té a veure amb el tipus de tractament sinó amb la qualitat de la relació que la
persona estableix amb el professional terapeuta. Considerem que ara més que mai és l’hora de fer
real l’atenció comunitària. Una vella i cíclica reivindicació que recorda que emmalaltim junts i que ens
podem ajudar a recuperar el benestar. Els i les joves no necessiten més hores de consulta sinó més
hores de professionals que treballen en els territoris de la vida quotidiana. Professionals que treballen
junts amb altres professionals per modificar les condicions vitals de les persones que pateixen
patologies mentals.
És l’hora de que les administracions públiques incorporin plans comunitaris de salut mental
d’adolescents i joves que permetin modificar i ampliar l’atenció a la salut mental (com a prevenció,
com a gestió dels malestar i com ajuda en situacions de trastorn) que reforcin els actuals recursos en
aquest àmbit.
Per tot això exposat, el grup municipal de Movem Tortosa proposa al ple de l’Ajuntament de Tortosa
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Crear una Taula de Salut Mental per tal de desenvolupar un pla de formació comunitària,
adreçada a donar recursos per identificar i acompanyar la salut mental dels tortosins i tortosines.
Formació que cal adreçar a professionals de centres cívics, espais joves, centres oberts, serveis
socials d’atenció primària, educació primària i educació secundària.
SEGON.- Dotar aquest pla de formació comunitària amb els psicòlegs necessaris per desenvolupar les
accions municipals de promoció de la salut mental que proposem, i de forma especial entre el jovent,
un dels col·lectius més afectats en aquest context de Pandèmia.
TERCER.- Promoure el desenvolupament de processos compartits per a l’articulació de la detecció de
persones amb problemes de salut mental i l’impuls de xarxes de suport comunitari i veïnal, que poden
realitzar acompanyaments emocionals o suport a les tasques de cura.
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QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a desplegar el Pla Nacional de Salut Mental i Emocional,
augmentant els recursos i les dotacions econòmiques als Ajuntaments catalans per a poder desplegar
aquests plans comunitaris.
CINQUÈ.- Donar trasllat dels presents acords al Departament de Salut, al Departament de Treball, al
Departament de Drets Socials, a les entitats del sector de la salut mental de Catalunya, als grups
polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.»
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Passem al següent punt de l’ordre del dia, proposta del Grup Municipal Movem Tortosa - Movem
Terres de l'Ebre - En Comú Guanyem, per impulsar un pla comunitari de salut mental per a joves. Té la
paraula el senyor Jordan.”
Intervenció del Sr. Jordan
“Sí, regidors, regidores. Està és una altra proposta que fa referència a la salut mental dels joves de la
nostra ciutat. Tots sabem que el confinament ha desencadenat brots que han posat en alerta els
especialistes en salut mental. És una demanda, és una queixa que s’està produint al conjunt de la
societat, i està crisi pandèmica, a part de tota la crisi sanitària i tota la crisi econòmica, ha fet aflorar
també tot el que fa referència a la salut mental.
Hi ha moltes dades al respecte, oficials. Jo aquí els repetiré algunes que suposo que ja coneixen, com
el fet que s’ha triplicat el percentatge de població que té depressió i malestar emocional, en relació
amb l’abans i el després del confinament, els diversos confinaments. El percentatge de població que
té ansietat és quatre vegades més gran que abans dels diversos confinaments que hem patit.
Després, també tenim que els joves adults i els estudiants i les dones són les persones amb menys...
Perdoneu, les persones amb menys estudis i aturats són tots els grups més afectats, amb gairebé el
doble de risc de patir una depressió, ansietat o malestar emocional. I també, més enllà d’estos
diversos informes de l’Agència de Salut Pública, tenim, segons el CEO, que el 53 per cent de les
persones entre 18 i 34 anys presenten problemes de concentració, que el 37 per cent tendix a no
voler pensar ni parlar dels problemes que té. El 49 per cent, per tant, pràcticament la meitat, ha patit
depressió o desesperança. I evidentment, també això ha fet que el consum de psicofàrmacs entre els
més joves ha augmentat 3,5 vegades.
Si mos centrem, a més a més, en les afectacions en els nostres joves, han augmentat en més d’un 50
per cent els casos relacionats amb els trastorns mentals i d’estrès. I també cal recordar que diferents
estudis mostren que l’eficàcia de l’atenció de les persones que patixen malalties mentals no té tant a
veure amb el tipus de tractament sinó amb la qualitat de la relació que la persona establix amb els
diferents professionals terapèutics, i és aquí on apareix i on és molt important tot el que fa referència
a l’atenció comunitària i, per tant, a tindre una visió global de la societat. De fet, és una vella i cíclica
reivindicació que recorda que tots emmalaltim junts, i que ens podem també ajudar tots de manera
comunitària en este sentit.
Entenem, per tant, que els joves no és que necessiten més hores de consulta, sinó que necessiten
més hores de professionals que treballen en tots els àmbits de la vida quotidiana dels joves, i que
estòs professionals, en lloc de treballar de manera segmentada i diferenciada entre ells, ho facen de
manera comunitària, per a poder tirar endavant una millora de la salut mental a la nostra població
jove.
A partir de tot això, des de Movem Tortosa, i també tenint en compte l’experiència d’altres ciutats que
ja ho estan tirant endavant, proposem tota una sèrie de mesures per a poder, poquet a poquet i de
manera progressiva, treballar en està línia de la salut mental, i de fer-ho d’una forma comunitària. El
primer acord que proposem és crear una taula de salut mental per a poder, precisament entre totes
les parts, desenvolupar un pla de formació comunitària, formació que hauria d’anar adreçada a
professionals dels diversos centres cívics, espais joves, centres oberts, centres d’atenció primària i
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també d’educació primària i secundària de la nostra ciutat. En segon lloc també, diem i demanem que
aquest pla de formació comunitària caldria dotar-se amb els psicòlegs necessaris per a poder
desenvolupar totes les actuacions per part de l’ajuntament per a promoure precisament la millora de
la salut mental dels nostres joves. I en tercer i quart lloc, proposem que es promoga, per tant, uns
processos de manera compartida per articular la detecció de totes estès persones amb problemes de
salut mental, i fer-ho també a través de l’impuls de les diverses xarxes de suport comunitari veïnal que
existix a la nostra ciutat. I tot això també entenem que ha d’anar amb un millor finançament per part
de les administracions superiors, i per això al quart i últim punt el que demanem és que el Govern de
la Generalitat desplegue este pla nacional de salut mental i emocional que ha anunciat, augmentant
precisament els recursos i les dotacions econòmiques als ajuntaments de Catalunya, per a poder tirar
endavant totes estès polítiques.
Per tant, és una moció que també va en la línia d’impulsar un pla comunitari de la salut mental...”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Se li ha acabat el temps.”
Intervenció del Sr. Jordan
“... per als joves, i que esperem que rebi el seu suport. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Bé, després d’este confinament s’han anat succeint restriccions amb
conseqüències físiques i econòmiques molt importants, que han generat un context d’esgotament
general. Estòs efectes tenen relació directament proporcional a la situació que cada persona viu de
major o menor desigualtat, precarietat o incertesa, i per tant, ha impactat amb més força en aquells
grups més vulnerables, o el personal sanitari, que està quotidianament en risc de contacte amb la
COVID-19.
Este context i les conseqüències exposades han portat a experts, mitjans de comunicació i
professionals de la salut a explicar que la veritable onada és i serà l’impacte de la pandèmia i la crisi
de la salut mental de la ciutadania del país. Una situació que té lloc enmig d’una manca evident de
recursos públics en l’àmbit de la salut, quan encara ara no ens hem recuperat de les retallades que
es van iniciar durant l’anterior crisi econòmica. A més, la perversió del model de concertació
publicoprivat fa que malgrat tenir la principal partida econòmica en l’àmbit de la salut, la major part
dels diners no els controlem directament des de l’Administració pública.
La salut mental no gaudeix de prou recursos. Actualment, es disposa de sis psicòlegs per cada
100.000 habitants al sistema públic, quan a la resta d’Europa la mitjana és de divuit psicòlegs per
cada 100.000 habitants. Això, i la manca de centres que hi ha, provoca que les llistes d’espera
actualment siguen molt més àmplies. Això fa que el servei ara mateix s’hagi convertit en un luxe, on
qui no s’ho pot permetre s’ha d’anar a un terapeuta privat.
També cal tindre en compte tots els determinants socials que són els principals responsables de les
desigualtats en la salut que pateix la població. Necessitem atacar les causes estructurals de molts
dels trastorns que pateix la població. Cal garantir el dret a l’habitatge, el dret a una alimentació de
qualitat, a uns subministraments bàsics. En definitiva, necessitem garantir que tothom puga gaudir
d’una vida digna.
Així mateix, en l’últim any, la solució de la medicalització, el consum de psicofàrmacs, ha incrementat
un 4,1 per cent, i només en l’àmbit dels trastorns alimentaris, l’Associació contra l’anorèxia i la
bulímia ha explicat que la crisi de la COVID ha fet triplicar les consultes a l’entitat en només un any.
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Entenem que este servei l’ha de cobrir la conselleria de Salut i el sistema públic per al conjunt de la
població, però lluny d’això, creiem que l’ajuntament ha de fer un esforç especialment ara amb el
jovent de la nostra població. Més enllà del que proposa la moció, l’ajuntament hauria de fer polítiques
actives per tal de reduir els determinants socials que provoquen problemes de salut mental. Això
significa ser proactius a l’hora de generar polítiques que garantisquen una vida digna per a tothom.
Votarem a favor de la moció. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Totes les mesures per millorar la salut i la salut
mental dels nostres conciutadans sempre les recolzarem. Per això, des de Ciutadans ja hem
presentat diferents propostes de resolució, tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels
Diputats d’Espanya. Propostes en este sentit, per millorar la salut mental de tots els conciutadans. Per
tant, en este cas també el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula la senyora Bel.”
Intervenció de la Sra. Bel
“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Senyor Jordan, jo no entraré a valorar l’exposició de motius
que ens descriu a la seua moció, perquè la compartim plenament. I és que està maleïda, si em
permeten que l’anomene així, pandèmia, també ha tingut conseqüències directes en la salut mental
de tota la població, però especialment preocupant entre els nostres joves i infants.
També és cert que tot i els canvis socials que s’han produït al llarg del temps, encara avui la salut
mental en molts casos no s’equipara a la salut física, i hem de treballar molt més a tots els nivells per
la visibilització social i la normalització cap a unes malalties que encara estan massa estigmatitzades,
malauradament.
Dit això, i entrant ja en els acords de la seua moció, volem fer-li un seguit de consideracions. Quant a
la creació d’una taula, que vostè demana, dir-li que com vostè sabrà, al municipi de Tortosa hi ha un
espai de trobada, que és l’espai de relació de salut comunitària, on disset professionals es troben per
coordinar les actuacions en salut mental a la ciutat, i que es troba inclòs dins del marc del pla d’acció
comunitària inclusiva de Tortosa. En este espai es troben representats també professionals de la salut
i de la salut mental, professionals d’educació, entitats del tercer sector i professionals de l’àmbit
social de l’ajuntament, que treballen per a establir els processos per millorar en l’àmbit de la salut.
Per tant, des del nostre punt de vista entenem que cal posar més èmfasi en la dotació de recursos
que no pas en la creació d’una taula de salut mental que, com ja li he dit, al nostre entendre existeix
de facto. I ja li dic, compartim amb vostè la necessitat de dotar-nos de més recursos per poder tenir
més professionals per atendre les conseqüències mentals de la COVID, però també, i molt important,
per treballar per la prevenció i la detecció primerenca de determinats processos de malaltia mental
per fer un abordatge més efectiu.
I entenem que en està tasca de dotació de més recursos té un paper principal el Govern de la
Generalitat de Catalunya, que ha de dotar dels màxims recursos el nostre sistema sanitari, també el
de la salut mental. Per tant, i des d’aquí a vostè, com a diputat que és en estòs moments al Parlament
de Catalunya per la formació dels Comuns, li demano i l’encoratjo a què continue treballant per a
millorar este finançament de les polítiques sanitàries en matèria de salut mental també aquí, a les
Terres de l’Ebre.
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Per tot l’exposat a la seva moció, li he de dir que no podrà comptar amb el nostre suport. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula la senyora Caballé.”
Intervenció de la Sra. Caballé
“Gràcies. Senyor Jordan, cert, és de tots conegut que l’impacte que ha provocat la pandèmia de la
COVID-19 en la salut mental i el benestar emocional, especialment dels xiquets, adolescents i joves,
ha posat de manifest la necessitat de reforçar l’atenció al benestar emocional amb una visió al llarg
de la vida de les persones. El 2013 es va constituir la taula de salut mental de les Terres de l’Ebre, i
entre les entitats participants trobem l’Ajuntament de Tortosa. Està taula va ser creada per ser un
espai de trobada per treballar de forma col·laborativa i en xarxa els agents del territori relacionats amb
l’atenció en salut mental.
L’objectiu principal d’esta taula és millorar la situació de les persones afectades per una malaltia
mental, tant a nivell sanitari, social com laboral, i entre els objectius generals que s’hi van plantejar hi
ha el de promoure activitats i línies d’intervenció específiques en cadascun dels municipis. Està taula
seguix treballant, i sense anar més lluny, el passat mes d’octubre, mes de la salut mental a les Terres
de l’Ebre, la taula es va dedicar només a programar diferents activitats, com exposicions, tallers,
concursos o jornades divulgatives a col·legis i instituts, buscant visibilitzar les malalties mentals i
trencar l’estigma social. I una de les prioritats del seu treball actual és abordar la salut mental entre la
població jove i els problemes als quals han de fer front actualment.
Este curs, el Departament d’Educació ha posat en marxa un pla per preservar el benestar emocional
de l’alumnat, donant cobertura als xiquets i joves a partir de cinquè de primària, per conèixer
l’impacte de la pandèmia i l’estat de la seva salut emocional, i impulsant també trobar espais als
centres per tal que els joves puguen compartir les seues emocions, a més d’altres accions formatives
i recursos per tal de proporcionar a professorat i alumnat eines per acompanyar-los en superar les
situacions d’angoixa, les conseqüències de la pandèmia i, en definitiva, afavorir un millor benestar
emocional.
El passat mes de novembre, el Govern de la Generalitat va crear el programa per a l’elaboració del
Pacte Nacional de Salut Mental, amb l’objectiu d’impulsar l’abordatge integral i coordinat entre els
departaments de la Generalitat, els governs locals i les entitats socials, de les polítiques en l’àmbit de
la salut mental i el benestar emocional. La finalitat és construir un pacte nacional per la salut mental
integral, responsable, comunitari, i que posa les persones amb problemàtica de salut mental i
addicions, i les seues famílies, al centre.
Per totes les accions que acabo d’enumerar, no comprenem l’afirmació que fan a la seua moció, en
què diuen que és hora que les administracions públiques incorporen plans comunitaris de salut
mental d’adolescents i joves. Per això no compartim la necessitat de crear una taula de salut mental a
nivell municipal. El que sí que fem és instar el govern municipal a seguir participant en el treball en
xarxa de la taula de salut mental de les Terres de l’Ebre, i a participar activament en les actuacions a
nivell local que es puguen derivar del Pacte de Salut Mental.
Per tot el que hem dit, senyor Jordan, el nostre vot serà d’abstenció. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula la senyora Ripoll.
Senyora Ripoll, no l’escoltem, té el micro desactivat.”
Intervenció de la Sra. Ripoll
“Perdó, perdó. Regidors i regidores. La pandèmia per la COVID-19 ha provocat conseqüències
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importants en la salut física de les persones contagiades, i unes xifres importants de morts a més
d’importants seqüeles en l’àmbit social i econòmic. Els problemes de salut física, l’aïllament, la falta
de contacte social, els canvis d’hàbits, la pèrdua de persones estimades, de feina, de llibertat,
etcètera, ha posat de manifest, entre altres coses, la importància de la salut mental. La salut mental
és un estat d’equilibri emocional, cognitiu i conductual, que permet a l’individu desenvolupar-se de
manera responsable en el seu entorn familiar, social, laboral, així com gaudir de benestar i qualitat de
vida.
La salut mental no és només l’absència d’un trastorn mental, l’OMS la defineix com un estat de
benestar en el qual la persona és conscient de les seves pròpies capacitats per afrontar les tensions
normals de la vida, pot treballar correctament i fer una contribució a la seua comunitat. Abans de la
pandèmia, la salut mental ja era un repte entre els joves i adolescents, però la COVID-19 encara ho ha
agreujat més. Malauradament, no només ha disparat el nombre de casos de nous trastorns mentals
en joves, sinó que ha empitjorat el benestar dels qui en patien, agreujant símptomes i provocant
recaigudes en totes les edats.
Els trastorns mentals contemplen una àmplia gama de condicions que afecten de forma temporal o
substancial la capacitat de les persones per afrontar les demandes de la vida diària. Aquestes poden
causar alteració del pensament, de la percepció, de l’estat d’ànim, de la personalitat o del
comportament. Com es pot deduir, aquests trastorns tenen un important impacte en la qualitat de
vida de les persones i en els seus àmbits de relació interpersonal, familiar, laboral i social. La
promoció de la salut, la prevenció, el tractament i la rehabilitació, així com la inserció laboral i social,
és l’objectiu dels serveis de la salut mental. El Departament de Salut és l’òrgan administratiu de la
Generalitat a qui li correspon la competència exclusiva sobre l’organització, el funcionament intern,
l’avaluació, la inspecció i el control dels centres, serveis i establiments sanitaris. Tanmateix, participa
de la planificació i la coordinació estatal en aquesta matèria.
Pel que fa als acords que ens planteja, senyor Jordan, li informem que des de l’Ajuntament de Tortosa,
dintre del procés comunitari, concretament en l’espai tècnic de relació en l’àmbit de la salut, ja tenim
una taula amb professionals tècnica, on es tracta d’aquesta problemàtica a la nostra ciutat. Coincidim
amb vostè en què cal que la Generalitat destini més recursos a salut mental, però com abans li he
explicat, els ajuntaments no tenim competències directes, per tant, no podem assumir
responsabilitats que no són nostres.
Però el que realment ens sobta és que ens demani que nosaltres exigim més recursos quan el seu
grup parlamentari és qui ha d’exigir-ho al pressupost de la Generalitat. Per tot l’exposat, li votarem en
contra. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula, per cloure el debat, el senyor Jordan.”
Intervenció del Sr. Jordan
“Sí, regidors, regidores. La veritat és que és complicat contestar, perquè totes les argumentacions que
han fet els tres grups que han votat en contra de la moció són contradictòries en sí mateixes, i bé, ho
intentarem.
En primer lloc, agrair a la CUP i a Ciutadans el seu vot favorable, i per tant, gràcies per entendre la
moció.
En relació amb el Partit Socialista, diu que no està d’acord amb està taula perquè ja existix una taula
comunitària a la nostra ciutat. D’acord. Si realment existix està taula, que és una taula més genèrica,
era tan fàcil com demanar que este punt es pogués modificar, es pogués canviar. El mateix dic per al
Grup de Junts, si realment haguessin tingut una voluntat d’arribar a algun acord en relació amb la
moció, però és evident que no la tenen, perquè l’únic que estan fent és buscar excuses per a votar en
contra.
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Per una altra banda, Esquerra Republicana diu que ja existix a nivell de Terres de l’Ebre i que no la vol
a nivell municipal. Bé, són visions diferents, quan hi ha molts ajuntaments que tenen està taula
específica de salut mental per la situació de gravetat que tenim en estòs moments.
Després, hi ha un altre punt en què demanem un pla de formació comunitària amb tots els psicòlegs
necessaris, que a la vegada diem que des de l’ajuntament s’ha d’incentivar, però que al quart punt
instem el Govern de la Generalitat a desplegar este pacte nacional de salut mental i emocional. I aquí,
per una banda, Esquerra es fa l’ofesa perquè diu que això ja està previst i ja es tirarà endavant, que
no estem dient que no perquè la moció així ho diu, el que estem dient és que instem la Generalitat a
què desplegue este pacte que ha anunciat, per tant, això és totalment competent. I per una altra
banda, els altres dos grups que voten en contra reclamen a la Generalitat, com si no ho estigués fent i
no estigués este acord, que també natros reclamem.
Per tant, miren, al final tots ho sabem, no hi ha cap interès a votar a favor està moció. Tots estòs
matisos s’haguessen pogut pactar, s’haguessen pogut canviar si realment haguessin tingut voluntat, i
evidentment, si no ho han fet és perquè el que preferien era tombar la moció i, per tant, rebutjar-la a
través d’una abstenció, o el govern directament el vot en contra.
A Esquerra Republicana li torno a dir el mateix: suposo que això té a veure amb el pacte que han fet
en la moció que els aprovaran tot seguit, que és la de l’expressió ciutadana, i ho lamento –ho
lamento.
I després, als altres grups també, perquè el fet de demanar a la Generalitat a la moció ja està inclòs, i
això no treu que des de l’ajuntament puguem i hem de fer més coses, perquè al final, la salut mental
en estòs moments hauria de ser una prioritat de totes les administracions, i especialment la dels
joves, i això és el que proposàvem, i això, espero que més enllà de la moció d’avui, sigui el que es
puga començar a treballar amb més força des de tots els àmbits que pertoquen. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Ha demanat la paraula, entenc per al·lusions, el senyor Faura.”
Intervenció del Sr. Faura
“Senyor Jordan, li volia matisar que el nostre vot no ha sigut contrari sinó abstenció. Ara, a última
hora, deia que era en contra. I sí que li voldria fer una consideració en atenció al que ha dit en
l’anterior moció, i la que ens ha dit ara. És a dir, vostè, quan resulta ser que no votem amb el sentit
que marca un grup de l’oposició, en este cas vostè, ja no formem part del grup dels bons. Fa una
classificació entre bons i dolents, i això no és possible. És a dir, mos hem abstingut en les dues
mocions, hem donat una raó poderosa en un cas i en l’altre, de per què ens hi absteníem. Raons de
pes. I entenc que un mínim de llibertat democràtica s’ha de respectar, amb aquestes decisions.
En tot cas, té raó vostè: potser haguéssem pogut treballar les mocions millor i hagués pogut haver un
resultat favorable. Doncs ja sap. Jo penso que en lloc de tant criticar Esquerra, el que hauria de fer és
potser treballar millor les mocions, xerrar amb natros, comentar-les, i potser haguéssem pogut arribar
a un punt d’acord. Però tinc la sensació que pel fet que mos hem abstingut... Mos hem abstingut, eh?,
no els hem votat en contra. Entenc que no hem de ser acreedors de la reprimenda que vostè ens
planteja, i molt menys del mercantilisme amb què ho està fent. Està dient: «Vostè ho fa a canvi de no
sé què...»”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Senyor Faura...”
Intervenció del Sr. Faura
“Ja m’explicarà què mos ve d’aprovar o no aprovar la moció, si en definitiva, la decisió és de l’òrgan de
govern.”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Clou el debat el proposant de la moció. Té un minut.”
Intervenció del Sr. Jordan
“Sí. Senyor Faura, l’abstenció no és innocent, vostè sap perfectament que la seua abstenció, això de
l’aritmètica, que vostè ho controla molt, el que provoca és que la moció es rebutge si l’equip de govern
vota en contra, que és el que ha passat, i per tant, així li dic. Jo no l’he posat en cap moment al grup
de bons o dolents, això ho considera vostè. Jo simplement he dit que hi ha grups que voten a favor
d'estès mocions i que faciliten que s’aproven, i hi ha grups que voten en contra o s’hi abstenen, i que
fan que es rebutgen. Això de bons i dolents ho ha dit vostè, i és lícit i legítim que faça el que està fent.
Però jo li dic que penso que ho està fent, no per les raons poderoses que vostè està dient, sinó perquè
tinc la impressió que després se li aprovarà a canvi una altra moció.
I de fet, este matí, a la tertúlia de la ràdio, precisament ha sortit això, aquesta moció d’avui, que era
de calaix, la de pacificació del trànsit, aprovar-se, i vostès avui, ara, fan el contrari. És així, i ho sento si
li sap mal, però la veritat és que estès mocions...”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Se’ls ha acabat el temps, senyor Jordan.”
Intervenció del Sr. Jordan
“... que altres ajuntaments han aprovat, vostès aquí estan facilitant que es rebutgen i, per tant, ho
lamento.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Dit això, queda rebutjada la moció.»
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb set
vots a favor, corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT–MTE–ECG (5),
Cs (1) i CUP–AMUNT (1); deu vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups
municipals de JUNTS (7) i PSC–CP (3); i quatre abstencions corresponents als membres de la
corporació dels grups municipals de ERC–TS–AM (4).
09 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE
PROGRÉS DE SUPORT A LA REFORMA LABORAL I EL DIÀLEG SOCIAL PER LA SEVA INCIDÈNCIA AL MÓN
LOCAL.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal de P artit dels Socialistes
de Catalunya–Candidatura de Progrés:
«La creació d'ocupació estable i de qualitat suposa un element fonamental en el desenvolupament i
l'avenç de l'economia de qualsevol país, també a Espanya, on actualment treballen més de vint
milions de persones, una xifra històrica.
L'ocupació és un pilar clau en el benestar d'una societat com l'espanyola i permet el creixement de la
ciutadania i impulsa l'activitat econòmica a tots els nivells.
En un any i mig, Espanya ha aconseguit recuperar els nivells d'afiliació a la Seguretat Social previs a la
pandèmia. No havíem comptat mai amb tantes dones afiliades ni s'havien encadenat deu mesos
consecutius de reducció de l'atur, especialment l'atur juvenil, amb una caiguda de prop del 40% el
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darrer any.
Es crea ocupació en tots els sectors econòmics i de manera important en sectors econòmics d'alt
valor afegit.
En este sentit, la reforma laboral acordada entre el Govern i els agents socials, un acord ambiciós, és
la millor eina per continuar consolidant un marc de creació d'ocupació que afecta els dos mals
principals del nostre mercat de treball: la precarietat i l'alt atur.
Per això, la nova reforma laboral penalitzarà la contractació de baixa durada i incentivarà la
contractació indefinida i l'ocupació estable, principals problemes dels treballadors/es a Catalunya així
com a la resta d’Espanya.
La nova reforma laboral també aposta per potenciar la contractació indefinida davant de la
temporalitat i reduirà el nombre de tipus de contractes, generalitzant el contracte indefinit, limitant la
contractació temporal a un màxim de tres mesos per any, i fomentant el contracte fix discontinu.
Així mateix, el nou marc laboral recupera la negociació col·lectiva situant-la al cor del nou model de
relacions laborals, augmentant els drets dels empleats.
A més, es reforça la negociació col·lectiva en recuperar la ultraactivitat indefinida, ja que els convenis
es prorrogaran fins que siguin substituïts per altres de nous sense límit temporal.
També s'incrementen les sancions per contractació irregular i impulsa la formació dels treballadors.
Partint de la bona experiència que han donat els ERTO al llarg de la crisi econòmica durant la
pandèmia, se suma la regulació d'un nou instrument, el Mecanisme XARXA de Flexibilitat i
Estabilització de l'Ocupació com a alternativa a l'acomiadament, com a forma de flexibilitat interna de
les empreses. S'impediran, a més, els ERO a les administracions públiques.
En definitiva, es tracta de crear un marc laboral del segle XXI, que permeti reduir la temporalitat a la
feina, reforçar la creació d'ocupació de qualitat i oferir seguretat jurídica a les empreses i, alhora,
complir amb un compromís adquirit amb la Comissió Europea per aconseguir el seu aval i començar a
rebre els primers fons europeus, com ja ha passat.
És per això que el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al ple de
l’Ajuntament de Tortosa la següent:
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.

Donar suport a la reforma laboral acordada entre els agents socials per impulsar la
creació d'ocupació estable i de qualitat, i per aturar la precarietat i la desocupació al
nostre país.

SEGON.

Contribuir amb el seu suport a potenciar la contractació indefinida davant de la
temporalitat a través del contracte indefinit i del foment del contracte fix discontinu, així
com donar suport a la recuperació de la negociació col·lectiva per augmentar els drets
dels treballadors i treballadores, que permeti restablir l'equilibri entre empreses i
persones treballadores.

TERCER.

Donar suport al Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació, que serà
l'alternativa a l'acomiadament, com a forma de flexibilitat interna de les empreses.

QUART.

Refrendar amb el seu suport l’acord assolit, l’aposta per la ultraactivitat indefinida i la
formació dels treballadors i treballadores com a forma de crear un marc laboral adaptat a
les necessitats del segle XXI.
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CINQUÈ.

Defensar el diàleg com a eina per assolir acords en la línia de l’acord signat amb els
agents socials al voltant de la reforma laboral, per sobre d'ideologies, i que permeten
avançar cap a una recuperació justa perquè Catalunya continuï creixent.

SISÈ.

Traslladar aquests acords, de manera telemàtica, al Parlament de Catalunya, al Congrés
dels Diputats, al Senat, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana
de Municipis i als sindicats majoritaris CCOO i UGT del municipi i a l’Associació
d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre.»
*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Passem al novè punt de l’ordre del dia, proposta del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya
– Candidatura de Progrés, de suport a la reforma laboral i al diàleg social per la seva incidència amb
el món local. Té la paraula per a la seva presentació la senyora Dolors Bel.”
Intervenció de la Sra. Bel
“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. El passat 3 de febrer va quedar aprovada la reforma laboral
que el Govern espanyol va presentar, per poder acabar amb la lesiva reforma laboral que el Partit
Popular va aprovar al 2012. Una reforma que suposa una millora substancial en les condicions
laborals de treballadors i treballadores d’este país, i a més, consensuada amb els agents socials i la
patronal. Una reforma que vol acabar amb la precarietat i la temporalitat de molts contractes, que
crea un marc nou laboral, que recupera la negociació col·lectiva i, per tant, situa els treballadors i els
agents socials un altre cop en el centre de la negociació, on es recupera la ultra-activitat indefinida
que fa que els convenis es prorroguen fins que no se n’aprova un de nou, evitant així la pèrdua de
drets laborals. Una reforma que augmenta les sancions per contractació irregular i impulsa la
formació de treballadors i treballadores. En definitiva, una reforma que vol acompanyar l’impuls a la
recuperació econòmica que es comença a visibilitzar després de dos anys especialment durs a causa
de la pandèmia de la COVID, i que ha de servir per a millorar les condicions laborals dels treballadors i
treballadores.
És per això que mitjançant està moció volem referendar el nostre suport a la reforma, i els demanem
a vostès el seu suport per mitjà dels següents acords: en primer lloc, donar suport a la reforma laboral
acordada entre els agents socials per impulsar la creació d’ocupació estable i de qualitat, i per aturar
la precarietat i la desocupació al nostre país; en segon lloc, contribuir amb el seu suport a potenciar la
contractació indefinida davant de la temporalitat, a través del contracte indefinit i del foment del
contracte fix discontinu, així com donar suport a la recuperació de la negociació col·lectiva per
augmentar els drets de treballadors i treballadores, que permeti establir l’equilibri entre empreses i
persones treballadores; en tercer lloc, donar suport al mecanisme «xarxa de flexibilitat i estabilització
de l’ocupació», que serà l’alternativa a l’acomiadament, com a forma de flexibilitat interna de les
empreses; en quart lloc, referendar amb el seu suport l’acord assolit, l’aposta per la ultra-activitat
indefinida i la formació dels treballadors i treballadores com a forma de crear un marc laboral adaptat
a les necessitats del segle XXI; en cinquè lloc, defensar el diàleg com a eina per assolir acords en la
línia de l’acord signat amb els agents socials al voltant de la reforma laboral per sobre d’ideologies, i
que permeten avançar cap a una recuperació justa per a què Catalunya continue creixent; i en sisè i
últim lloc, traslladar aquest acord de manera telemàtica al Parlament de Catalunya, al Congrés dels
Diputats, al Senat, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, als
sindicats majoritaris signants de l’acord –Comissions Obreres i UGT del nostre territori– i a
l’Associació d’Empresaris de les comarques de l’Ebre. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Arnau.”
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Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Bé, la reforma laboral de 2012, proposada i aprovada pel Partit Popular, en
aquell moment en majoria absoluta, pràcticament amb l’únic suport de la patronal i de Convergència,
modificava les causes de l’acomiadament objectiu i col·lectiu, la indemnització per acomiadament
improcedent, eliminava els salaris de tramitació, i l’autorització administrativa dels expedients de
regulació d’ocupació, entre d’altres.
Sobre la reforma del PP i la patronal, el mateix PSOE va presentar un recurs d’inconstitucionalitat,
al·legant que atempta contra los valores constitucionales y ataca el estado de derecho. Pedro Sánchez
va prometre que la primera medida que tomará el próximo Gobierno Socialista será la de derogar la
reforma laboral de Rajoy para recuperar cuanto antes los derechos de los trabajadores, citant
textualment, evidentment.
Ja a finals de 2019, l’acord entre Podemos i PSOE establia: «Derogaremos la reforma laboral,
recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012.» Finalment no s’ha
derogat la reforma laboral, i a més, s’ha mantingut la prevalença del suport de la patronal per sobre
de les opinions traslladades des de partits i sindicats. Mentre el PP no va tenir problemes per pactar
únicament amb la patronal, la seua reforma encara vigent, el Govern PSOE – Podemos ha estat
incapaç d’escoltar el conjunt de l’esquerra.
L’actual reforma laboral no deroga els aspectes més lesius de l’anterior, per molt que s’hagi intentat
revertir l’acord històric, argument buit que s’ha fet servir anteriorment, com en el cas dels fons
europeus.
Els aspectes més rellevants que hem detectat és que es mantenen les causes per acomiadament
objectiu, que havien estat ampliades. No es recuperen els salaris de tramitació. Les condicions
d’acomiadament no recupera la indemnització prèvia a la reforma del PP, que era de 45 dies per any
treballat, amb un màxim de 42 mensualitats. No es recupera l’autorització administrativa per als
acomiadaments col·lectius. Els convenis d’empresa no seran d’aplicació preferent en qüestió salarial
però sí en altres àmbits relacionats amb les condicions de treball, com la duració de la jornada
laboral. Es permet l’abús de la temporalitat per manca de mecanismes específics contra està. I més
enllà de tot això, votar de manera favorable a les petites modificacions, per a natros comporta avalar
una forma de procedir en política que hauríem de criticar activament. PSOE i Podemos han enganyat
la població afirmant que es derogarien les reformes, votar a favor és avalar l’engany en política donant
ales als discursos desmobilitzadors, tanca l’oportunitat d’una vertadera derogació de les reformes
laborals que menyscaben els drets guanyats gràcies a les lluites obreres, i donar l’esquena als
sindicats combatius que lluiten i s’organitzen contra està reforma parcial. És per això que votem en
contra de la moció. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Bé, quan em vaig apuntar a la política de Ciutadans,
em vaig apuntar per a fer coses per a la ciutadania i coses que poguéssem decidir a Tortosa. Llavors,
està moció és una cosa que és un brindis al sol, perquè realment natros no afectem en res, això s’ha
de votar en un altre lloc, i ja s’hi ha votat. Llavors, votarem a favor de la moció, però fem està reflexió
perquè natros el que volem és fer coses pràctiques per a la ciutadania de Tortosa i per als tortosins, i
això és fer un brindis al sol en un àmbit més general. De totes maneres, natros hi votarem
favorablement.
Ciutadans el que vol també, en tota està llei, és un contracte únic i indefinit des del primer dia. Això és
una cosa que encara no s’ha aconseguit i és el que volem. La motxilla austríaca, que tampoc no s’ha
aconseguit. Això vol dir que hi hagi una flexibilitat màxima, que cada empresari, quan contracta a algú,
vagi guardant uns diners per al dia en què se n’hagi d’anar, aquests diners es puguen recuperar i

- Pàg. 36 / 74 -

JACE / erc

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

donar-los directament. És augmentar la flexibilització laboral sense perjudicar els treballadors,
incentius per a la contractació, reducció de la burocràcia i acabar amb tots els temes de litigiositat.
Bé, de totes maneres veiem que és una reforma laboral que és bona, que és aquest un lloc on creiem
que no s’ha de debatre, en este fòrum, perquè no té sentit, i el nostre vot serà favorable. Moltes
gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula la senyora Viña.”
Intervenció de la Sra. Viña
“Gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. És cert, senyora Bel. Dijous passat, després d’un espectacle
lamentable al Congreso de los Diputados, es va convalidar el decret del Govern sobre la reforma
laboral, o no, ja veurem en què acaba tot això, i el que es demana es està moció avui pensem que no
té cap sentit, perquè si no hi ha cap novetat, el Govern dels socialistes i els comuns ja han tirat
endavant el decret amb el suport dels partits de la dreta al Congreso. Però malgrat no tindre cap
sentit, que el PSOE mantingui està moció mos permet explicar per què des d’Esquerra Republicana no
hem donat suport a la reforma laboral del «govern més progressista de la història», del PSC i Comuns,
que han acabat pactant amb els partits de la dreta.
Que PSOE i Podemos no facin trampes, són ells els qui han renunciat a derogar la reforma laboral de
Rajoy, i són ells els qui han renunciat als seus principis i a les seues promeses electorals. Són ells els
qui ho hauran d’explicar a la gent. El que hi ha hagut en està tramitació no ha sigut una negociació, ha
sigut un xantatge. Se mos ha demanat que formem part d’este stablishment de la vella política, i això
des d’Esquerra Republicana no ho podem fer. Buscaven un acord a cegues de les esquerres i han
acabat tenint un acord amb el conservadorisme i amb les dretes, perquè des d’Esquerra Republicana
no podem avalar una reforma laboral que no recupere la retallada de les indemnitzacions per
acomiadament, que no recupere salaris de tramitació en casos d’acomiadament improcedent, que no
dote l’Administració de mecanismes per frenar els ERO abusius d’empreses que han rebut ajuts
públics, que no lluita contra la parcialitat dels contractes, que no fa prevaldre els convenis
autonòmics, que no dote de més mitjans a la Inspecció de Treball, per exemple per acabar amb la
bretxa salarial.
Hem estès la mà per a negociar i hem ofert els nostres vots per a millorar està reforma laboral, però
no s’han volgut moure ni un mil·límetre. Ens demanaven que donarem recolzament a les seves
renúncies, i això no ho podem tolerar. Els demanàvem el retorn de l’autorització administrativa de tots
els expedients de regulació per part de l’Administració...”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Senyora Viña...”
Intervenció de la Sra. Viña
“Sí?”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Perdó, perdó, que no tenia el temps fixat del tot, i ara pensava que s’havia acabat, però encara li
queden 30 segons.”
Intervenció de la Sra. Viña
“Jo m’he ficat el cronòmetre i tinc marcats dos minuts, alcaldessa.”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Sí. Per tant, segueixi.”
Intervenció de la Sra. Viña
“Per tant, em queda un. Gràcies. Continuo.
Demanem també el retorn ple dels salaris de tramitació si un acomiadament és declarat improcedent,
i l’obligació de pagar el salari des del dia de l’acomiadament fins el dia de la sentència.
Sabem que el millor acord en el terreny laboral, com en tots els altres terrenys, per als ciutadans i
ciutadanes de Catalunya, arribarà amb la república catalana. Només amb la independència
garantirem plenament els drets laborals dels treballadors i les treballadores del nostre país, però
mentrestant, seguirem treballant i presentarem les iniciatives que facin falta per ampliar els drets
laborals que està reforma oblida i als quals han renunciat. Si realment tenen voluntat d’ampliar està
reforma, que ho demostren. No mos rendim, seguim on érem durant les vagues generals, i altres
hauran d’explicar per què ja no hi són.
Esquerra Republicana ens devem a la gent, als treballadors i treballadores, i per això continuem
treballant, per a què siga possible una reforma laboral més útil i més justa, i que per a Esquerra
Republicana no és està. Per tant, votarem en contra de la seva moció. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula la senyora Rupérez.”
Intervenció de la Sra. Rupérez
“Sí, bona tarda, senyora alcaldessa. Regidors i regidores. Després de més de nou mesos de
negociacions, el passat 22 de desembre es tancava l’acord en matèria laboral que ha derogat aquells
aspectes centrals de la reforma laboral del 2012, que va dur a terme el Partit Popular amb el suport
de Convergència i Unió, i que va generar als pocs dies una vaga general com a resposta.
En essència, la reforma laboral que just s’acaba d’aprovar farà avançar en drets per primera vegada
en quaranta anys en lloc de perdre’ls. Una reforma pactada pel Govern i els agents socials, amb
moltes dificultats, no cal ni dir-ho, on els tres eixos principals han estat la reordenació de les
modalitats contractuals, generalitzant el contracte indefinit i reduint el contracte temporal,
modificacions en l’àmbit de les negociacions col·lectives, i mesures de flexibilitat interna a les
empreses.
Per tant, els objectius que es pretenen aconseguir amb aquesta nova llei són bàsicament reduir la
temporalitat i la precarietat, que són els principals problemes laborals que tenim avui en dia. La
temporalitat és un imperatiu per a reduir les desigualtats. Producte d’aquesta temporalitat, els salaris
han tendit a la baixa. En 2011, el sou mitjà era de 26.000 euros anuals, i al 2021, aquest sou ha
baixat fins els 24.300 euros anuals. La temporalitat és un problema endèmic des de fa diverses
dècades, i les reformes orientades a reduir els costos d’acomiadament no han aconseguit reduir està
temporalitat, sinó tot el contrari.
La precarietat té el seu origen en la reforma del 2012. La crisi econòmica de la passada dècada va
ser aprofitada pel PP per a imposar polítiques de desregulació de les relacions laborals i la debilitació
de la negociació col·lectiva, que van propiciar greus desequilibris entre els interessos dels treballadors
i treballadores i les empreses, i van provocar un augment de la precarietat laboral, afectant
especialment dones i joves. Aquests fets fa que parlem de pobresa laboral, és a dir, treballadors i
treballadors que, tot i tindre feina, no poden arribar a final de mes.
Finalment, el passat dijous es va aprovar el reial decret. És trist pensar en com s’ha arribat fins aquí,
com les negociacions partidistes, o potser millor dit, vetos entre partits, van deixar el text de la
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reforma laboral en un segon terme. Només cal veure com la bancada de la dreta i la ultradreta van
esclafir en aplaudiments i es van posar dempeus en un primer moment, quan es creia que el reial
decret llei s’havia derogat, fins que finalment es va aprovar per la mínima i de la forma més polèmica
possible. Com deia la vicepresidenta, Yolanda Díaz, «amb les coses de menjar no s’hauria de jugar».
Per tot l’exposat, i des de la certesa que la nova llei en matèria laboral és la millor eina per combatre
la precarietat laboral, recuperant els elements de negociació ciutadana perduts en els darrers anys, i
la millor eina perquè els treballadors i treballadores recuperen drets laborals, el Grup Municipal de
Movem Tortosa donarem suport a la moció. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Cinta Espuny.”
Intervenció de la Sra. Espuny
“Alcaldessa, regidors, regidores. La setmana passada es va aprovar el nou marc de la reforma de la
llei de la reforma laboral. Des de Junts per Tortosa volem destacar, en primer lloc, que no hi ha hagut
una derogació de la reforma laboral, tal i com es va comprometre en campanya electoral per alguns,
sinó una reforma de la legislació laboral. Que els canvis de la legislació laboral siguin fruit del consens
i l’acord dels agents socials és especialment rellevant, i avui ho celebrem des del nostre grup.
La reforma laboral del 2012 va tenir uns canvis molt substancials en el marc jurídic que regula les
relacions entre empreses i treballadors i treballadores. No hi ha una derogació de la reforma laboral,
perquè en les qüestions substancials no es fa cap canvi i es mantenen iguals. Defensem, per tant,
que el diàleg social i l’avaluació prèvia que calia fer s’ha fet i s’ha complert. Creiem, però, que amb
l’obsessió per la gran proclama de «reformem i derogarem la reforma laboral» s’ha perdut l’oportunitat
de debatre algunes qüestions en matèria de treball, que de ben segur haguessin pogut contribuir
substancialment, tant als drets i deures dels treballadors i les empreses com a l’adaptació de la
normativa del segle XX al treball del segle XXI.
Des de Junts per Tortosa creiem que cal seguir treballant per un nou estatut del treball, eliminant la
visió partidista d’una nomenclatura que parli només de l’Estatut dels Treballadors, i facilitant unes
regles jurídiques en tot l’àmbit del treball, incorporant també els drets i deures del teletreball.
També apostem per impulsar polítiques de reocupació, multiplicant els recursos econòmics i humans
destinats a reocupar. Incorporar específicament a pimes i autònoms als sistemes de formació
professional, millorant les polítiques d’inserció i l’acompanyament a joves i a majors de 45 anys.
Per tant, tot i que pensem que ara hi ha molt camí per treballar, votarem favorablement a la moció de
suport a la reforma laboral i el diàleg social per la seva incidència al món local.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Per cloure el debat, té la paraula la senyora Bel.”
Intervenció de la Sra. Bel
“Gràcies, alcaldessa. En primer lloc, evidentment donar les gràcies en este cas al Grup de Ciutadans,
al Grup de Movem i al Grup de Junts per Tortosa, per donar suport a està moció. Una moció que el que
pretenia era posar en valor una fita que entenem natros històrica en un moment molt complicat, un
moment en el que estem sortint i encara estem immersos en una pandèmia que ha trastocat la nostra
vida a tots els nivells, i per tant, una negociació que ha estat dura, complicada i difícil, però jo crec que
el que n’hem d’extreure és el valor del fet que al final s’ha pogut negociar amb els principals agents,
agents socials i patronal, una cosa que el Partit Popular en el seu moment no va poder aconseguir.
Per tant, jo crec que és important posar en valor això.
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La CUP parla que no hem complit. Tenim un llistat molt llarg de coses en les que sí hem complit,
senyor Arnau, i per tant, ja li dic, tot i que evidentment tots voldríem més i millor del que s’ha pogut
aconseguir, el pitjor hagués sigut quedar-nos en la reforma laboral del Partit Popular. Per tant, en este
sentit pensem que hem aconseguit molt més del que s’hagués pogut aconseguir quedant-nos sense
fer absolutament res.
I a la senyora Viña, d’Esquerra Republicana, dir-li que, senyora Viña, jo no sé com ho ha mirat, però els
que s’han quedat al costat de la dreta són vostès, i són vostès els que hauran d’explicar als seus
votants, als seus electors, per què no han donat suport a este decret de reforma laboral, perquè
quedant-se tal com estàvem el que estaven dient o estan dient és que preferixen avalar la reforma
laboral del Partit Popular del 2012. Per tant, facin-s’ho mirar. Jo aquí evidentment no li he de donar
lliçons de res, però jo crec que qui haurà de donar explicacions hauran de ser vostès als seus votants,
perquè qui millor defensa i qui millor representa els treballadors i treballadores d’este país són els
sindicats, i els sindicats han donat suport a està reforma.
I ja li dic, segurament haguéssem tots volgut que tot hagués sigut molt millor i haguéssem pogut
aconseguir més coses, però les negociacions tenen el que tenen i sempre és millor el que hem
aconseguit que quedar-nos amb el que teníem el 2012. Per tant, des d’aquí donar les gràcies una
vegada més a tots els partits que hi han donat suport, i a tots els partits que han entès que la classe
treballadora d’este país mereixia millores substancials, i estès millores substancials són les que hem
aconseguit amb este decret de la reforma laboral d’este govern de progrés, d’este govern socialista i
de Podemos. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Ha demanat la paraula el senyor Arnau, per al·lusions. Té un minut.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Bé, senyora Bel, la prova del cotó seria que vostès, el seu partit, ha aprovat la
reforma laboral amb el vot del PDeCAT, de Ciutadans, de la FAES i de la CEOE, amb el suport d'estès
organitzacions. I evidentment, el PP no la vota perquè simplement estan en guerra els dos, PP i PSOE,
però no hi ha cap modificació substancial de la reforma que van fer els populars l’any 2012.
Repetim que PSOE i Podemos han enganyat la població dient que derogarien una reforma que no han
derogat, i no entenem tampoc la defensa de Movem de la reforma laboral, més que perquè el seu
partit es presenta conjuntament amb Podemos, així el senyor Jordan no em replicarà en això, dient
que no són del mateix partit, perquè la senyora Yolanda Díaz fa uns mesos deia que el PSOE podia
derogar reformes laborals, però que feia el que deia la CEOE. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula la senyora Dolors Bel per cloure, ara sí, el debat.”
Intervenció de la Sra. Bel
“Gràcies, alcaldessa. Senyor Arnau, miri, vostès, quan van arribar a les eleccions generals i van treure
representació al Congrés dels Diputats, ja van dir que anaven allí a crear desgovern i això sí que ho
estan complint, vostès sí que estan complint en este sentit, perquè no estan ajudant en absolutament
res a governar i a tirar endavant este país, ni a donar suport a la classe treballadora d’este país.
Diuen que els sindicats combatius no han estat en este cas d’acord. Els sindicats combatius, igual
que vostès, tampoc han arribat mai a negociacions, perquè són els que surten al carrer, protesten i
després marxen cap a casa, però no seuen mai en una taula a discutir ni a dialogar.
Li torno a repetir: segurament no és la millor ni la més bona de les lleis que podíem traure, però
donades les circumstàncies i el moment en el que estem, jo penso i estem convençuts que és la millor
solució per a la classe treballadora d’este país. I dir que no aconsegueix res està reforma laboral és no
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recordar en este cas, per exemple, que...”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Senyora Bel, se li ha acabat el temps.”
Intervenció de la Sra. Bel
“Sí, parla d’acabar amb la precarietat i la temporalitat.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Queda aprovada la moció.»
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb setze
vots a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació,
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5),
PSC–CP (3) i Cs (1); i cinc vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups
municipals de ERC–TS–AM (4) i CUP–AMUNT (1).
10 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE
PROGRÉS PER RECLAMAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA INCENTIVAR I FOMENTAR LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS BANCARIS BÀSICS EN DETERMINATS MUNICIPIS.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal de Partit dels Socialistes
de Catalunya–Candidatura de Progrés:
«Des del 2008, a Catalunya hi ha un 64% menys d'oficines bancàries degut al seu tancament per part
de les entitats. A les Terres de l’Ebre estem assistint al desmantellament de les oficines bancàries de
molts pobles i ciutats, especialment de l’entorn rural, el que ha suposat per els nostres veïns una
minva de la seua qualitat de vida, en haver-se de desplaçar a ciutats per poder fer tràmits financers
com ara pagar un rebut, treure diners o realitzar altres tràmits i gestions amb el problema que això
comporta especialment a la gent gran.
Este fet encara s’ha vist més agreujat perquè, si bé en un principi estès entitats financeres no havien
retirat els caixers automàtics per a que la gent al menys pogués realitzar determinades operacions,
ara ni això. I l’accés a la banca electrònica no està tenint l’èxit que asseguren les entitats financeres,
donat que el 30% de la població té més 65 anys i no tenen accés a les noves tecnologies, pel que
necessiten disposar d’un caixer automàtic a prop de casa.
En més de la meitat dels municipis, majoritàriament del món rural, els seus veïns i veïnes no poden ni
retirar diners, i aquest fet agreuja la bretxa financera que ara ja s’allarga a entorns urbans, pel que la
població exclosa no està sent solament a les zones rurals sinó que també arriba a les ciutats.
Si no posem remei, fets com estòs acabaran sent un factor més que contribueixi al despoblament. Per
això cal donar respostes a les dificultats de les àrees rurals, i de les zones en declivi demogràfic, per
garantir allò tan essencial com la igualtat de drets i oportunitats a tot el territori, i l’accés a la banca
és un d’aquests drets, per tant, un dels objectius del Govern de la Generalitat de Catalunya ha de ser
frenar aquesta bretxa financera i lluitar contra la denominada exclusió financera, i alhora dotar d’una
bona connectivitat tant en l'àmbit de la mobilitat com de la digitalització.
Per aquest motiu es fa necessari que s’arbitrin mecanismes per tal de solucionar aquest greu
problema de manca de serveis financers que afecta bàsicament de manera molt notòria a l’entorn
rural.
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És per això que el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al ple de
l’Ajuntament de Tortosa la següent:
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.

Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que destini ajuts a incentivar i
fomentar la prestació de serveis bancaris bàsics principalment a través de la instal·lació,
manteniment i posada en funcionament de caixers automàtics en determinats
municipis i nuclis de població on no hi hagi cap entitat financera.

SEGON.

Comunicar el present acord, de manera telemàtica, al Govern de la Generalitat, a la
Mesa del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, als
Consells Comarcals i municipis de les Terres de l’Ebre i als Consells Assessors dels
Reguers i Vinallop i a les EMD’s de Jesús, Campredó i Bítem.»
*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Passem al següent punt de l’ordre del dia. En este cas és el desè punt de l’ordre del dia, proposta del
Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya – Candidatura de Progrés, per reclamar a la
Generalitat de Catalunya incentivar i fomentar la prestació de serveis bancaris bàsics en determinats
municipis. Per a la seua presentació, té la paraula el primer tinent d’alcalde i portaveu socialista, el
senyor Roig.”
Intervenció del Sr. Roig
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. En primer lloc, en nom del Grup Municipal del Partit
Socialista de Catalunya, tot el suport a aquelles persones que han patit o pateixen la triple crisi –
econòmica, social i sanitària– de la COVID, i també voldria fer un esment especial als serveis
essencials, que continuen estant al peu del canó, i en especial als serveis sanitaris, que en aquesta
sisena pandèmia estan donant tot el suport a la ciutadania.
Presentem està moció a nivell del grup municipal del Partit Socialista a nivell Terres de l’Ebre,
remarcant que la nostra prioritat són les persones del nostre territori, i per això volem presentar està
moció, per facilitar i millorar la vida dels nostres veïns i veïnes, i per un tema de justícia territorial.
Des de 2008, a Catalunya hi ha un 64 per cent menys d’oficines bancàries degut al tancament per
part de les entitats. Les Terres de l’Ebre estem assistint al desmantellament de les oficines bancàries
de molts pobles i ciutats, especialment en l’entorn rural, el que ha suposat per als nostres veïns una
minva de la seva qualitat de vida, en haver-se de desplaçar a les ciutats per tal de poder tramitar
financerament les seues gestions financeres, amb el problema que això comporta especialment per a
la gent gran. Este fet encara s’ha vist més agreujat perquè les entitats, a més de tancar oficines
també han retirat caixers automàtics, amb el greuge que això pot suposar.
L’accés a la banca electrònica no està tenint l’èxit que asseguraven les entitats financeres, donat que
el 30 per cent de la població té més de 64 anys i no tenen accés a les noves tecnologies, pel que
necessiten disposar d’un caixer automàtic a prop de casa. I això ho estem patint als nostres nuclis de
població: als Reguers i Vinallop no hi ha oficines ni caixers, al de Bítem hi ha dues entitats que tenen
una oficina però no hi ha atenció personalitzada continuada tots els dies, a l’EMD de Campredó al
2020 va tancar l’última oficina que hi havia, a Jesús únicament queda una entitat amb caixer. I a
molts barris de Tortosa, s’han quedat sense oficines ni caixers.
Per tant, és un tema que ens toca de prop i cal solucionar, ja que està donant lloc a una bretxa
financera. Cal frenar aquesta bretxa i lluitar contra la denominada exclusió financera, alhora que
donar una bona connectivitat en l’àmbit de la mobilitat i digitalització.
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Malauradament, en l’actualitat, fets com estòs afavoreixen el creixement a les grans ciutats,
provocant l’augment de despoblament en petits municipis i nuclis de població, i creant dèficits
importants per garantir la seua supervivència. Per això, per justícia territorial, cal donar respostes per
a garantir tot allò que és essencial, com la igualtat de drets i oportunitats a tot el territori i l’accés a la
banca amb estòs drets.
Per este motiu presentem està moció, demanant que el Govern de la Generalitat de Catalunya destini
ajuts a incentivar i fomentar les prestacions de serveis bancaris bàsics, principalment a través de la
instal·lació, manteniment i posada en funcionament de caixers automàtics en determinats municipis i
nuclis de població on no hi hagi cap entitat financera. Estem davant d’una demanda que cada dia
pren més protagonisme a través de plataformes i iniciatives populars, que estan aconseguint
nombroses signatures que reivindiquen que la gent gran ha de poder tenir accés als tràmits i les
instal·lacions bancàries de manera presencial. Només cal recordar recentment el senyor Carles San
Juan, este metge jubilat que va fer aquella frase tan encunyada que ha estat molt representativa, «soc
gran però no idiota», en el sentit de reivindicar que pugui tenir tothom accés a poder gestionar
d’alguna manera més fàcil les seues gestions financeres.
Cal treballar per facilitar la vida de les persones, especialment de la gent gran, facilitar l’accés als
serveis bancaris per part de les entitats que, recordem, han gaudit de l’ajuda dels governs en
moments complicats. De fet, des del Govern d’Espanya la ministra Nadia Calviño ja s’ha reunit amb
les principals associacions bancàries amb l’objectiu de sol·licitar mesures al sector per garantir l’accés
als serveis bancaris per tota la població, incloent les persones més grans de 65 anys.
Al mateix temps, cal aturar l’empobriment de les zones menys aturades, perquè la justícia social
passa per la igualtat i l’equilibri territorial, i si els petits municipis perden serveis, s’està contribuint a
la despoblació i l’abandonament. Treballem per la justícia social i territorial, pels nostres veïns i
veïnes, i per evitar la bretxa financera. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies, senyor Roig. Té ara la paraula el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Bé, estem d’acord amb l’exposició de motius que fa la moció i l’anàlisi de la
problemàtica que es patix al món rural, principalment per la situació que viu molta gent gran, que no
té accés a les noves tecnologies o que patixen dificultats de mobilitat per a desplaçar-se a altres
municipis per a fer gestions bancàries. I si s’hi poden desplaçar, tan sols troben una mena de
boutiques on t’intenten vendre l’últim model de telèfon mòbil que ha sortit al mercat, sempre que
tingues cita prèvia. Si no, t’haurà d’esperar una hora a ser atès.
Però no entenem que la solució a tot això siga que la Generalitat hagi de donar ajudes a la banca per
a què posen caixers automàtics que no haurien d’haver tret mai. Més diners públics a la banca. No
n’hi ha prou amb els 60.000 milions d’euros que els hem regalar? De veritat calen més ajuts als que
ens cobren comissions abusives i desnonen les famílies que no poden pagar la mensualitat dels pisos
que la banca ha robat?
El que hauria de fer el PSOE en lloc de demanar més ajuts per als bancs és legislar però no permetre
estòs abusos a la població. Per tant, votarem en contra de la moció.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Natros estem a favor de la prestació de serveis
bancaris a tots els municipis, i en especial un servei adequat a la gent més gran. Per això no li podem
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votar a favor, li votarem en contra. Vostès pretenen donar uns ajuts als bancs, que ja han rebut molts
ajuts per a altres coses, per a donar un servei insuficient per a la gent gran, que és el que natros
volem. Natros, al final, volem ajudar les persones, i no s’ajuden les persones posant, com vostè diu,
instal·lar i mantindre uns caixers automàtics, sinó que es dona un bon servei atenent la gent gran tal
com mereix. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Viña.”
Intervenció de la Sra. Viña
“Gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. Estem davant d’una moció que ens posa damunt de la taula
una evidència. En els dotze últims anys, només a Catalunya s’ha tancat el 64 per cent de les
sucursals bancàries que hi havia hagut, que representen 5.256 punts d’atenció directa que han
desaparegut. A les Terres de l’Ebre, un entorn bàsicament rural i de població envellida, està situació
mos ha impactat de ple. Hi ha una part de la població per a la qual la revolució digital avança massa
ràpid, i a la que se li han limitat els seus drets. Per tant, no podem estar-hi més d’acord, suposo que
tots els que estem aquí hi estem d’acord i ho compartim.
En la seua exposició mos diuen també que un dels objectius del Govern de la Generalitat ha de ser
frenar està bretxa financera i lluitar contra l’exclusió financera que pateix part de la població. I tant la
Generalitat, els ajuntaments i l’Estat, totes les administracions han de treballar i han de lluitar contra
l’exclusió de qualsevol tipus.
Mos consta que des de la Diputació de Tarragona s’han fet accions per mantindre estòs serveis, però
ara anem a parlar del que realment mos proposa: que la Generalitat destini diners per a posar caixers
automàtics, i en això discrepem totalment. I no perquè no pensem que la Generalitat ha d’actuar per
evitar el despoblament o per evitar la bretxa digital, cal que doti de connectivitat tot el territori en
igualtat de condicions i de serveis. Li diré per què pensem que la Generalitat no ha de donar diners
als bancs: mos resulta molt difícil entendre que mentre els bancs impulsen EROs massius que
suposen enormes retallades de plantilla i tancaments continus de sucursals, les sis entitats que estan
a borsa sumaran uns resultats conjunts per sobre de 20.000 milions d’euros de beneficis, un volum
que no s’havia vist mai, mentre la banca impulsa fusions per tal d’augmentar el volum de
capitalització, retalla la seua estructura de serveis al territori, i ho fa presentant rècords de beneficis. I
avui vostè, el PSC, mos demana que la Generalitat els pague per mantindre estòs serveis, que
paguem a uns bancs que ja van rebre 101.000 milions d’euros de diner públic en un rescat, del que
es preveu que només podrem recuperar, com a màxim, 9.500. Jo, seguint aquí el raonament que mos
fa en la seva moció, li pregunto: per què no ho paga l’Estat? El govern més progressista de tota la
història, que pague els caixers automàtics, perquè això no ho hem de fer així.
Des del Senat s’ha aprovat recentment una moció d’Esquerra Republicana-Bildu, transaccionada
també pel seu partit, per a la creació d’una ponència dins la comissió de despoblament i repte
demogràfic del Senat, per elaborar un informe on s’apunten les accions per garantir la inclusió
financera i la igualtat d’oportunitats per al conjunt de la població, i que haurà de tindre en compte les
especificitats i mancances del món rural, perquè hem de garantir l’accés de la ciutadania amb tota
igualtat a tots aquells serveis bàsics, i en especial a les operatives bancàries, l’accés al diner efectiu i
les gestions bancàries personalitzades fora de l’àmbit digital, i està és la missió d’esta ponència i en
la que es treballarà des del Senat.
Per tant, em sorprèn que quan hi ha un marc de treball per a poder-ho solucionar... Perquè clar,
sempre és més fàcil dir que ho faça la Generalitat i posar-li la responsabilitat al damunt. Fem un
treball seriós en este espai que ja s’ha creat al Senat, i per a està classe de solucions que avui mos
proposen, i que impliquen subvencionar encara més la banca...”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Senyora Viña...”
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Intervenció de la Sra. Viña
“...a Esquerra Republicana no mos hi trobaran, i hi votem en contra. Gràcies, alcaldessa.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Vallespí.”
Intervenció del Sr. Vallespí
“Gràcies, alcaldessa. Regidors. Mai podrem arribar a saber el que ens ha costat a cada català i a cada
espanyol el rescat a la banca per part del Govern del senyor Rajoy. Dades del Banc d’Espanya admetia
fa poc temps una despesa de prop de 60.000 milions d’euros els ajuts públics a la banca. Per un altre
costat, es feien públics aquest 3 de febrer els guanys de la gran banca espanyola durant el passat any
2021. Els cinc principals bancs –Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell i Bankinter– presentaven uns
beneficis de 19.866 milions d’euros. Estòs grans guanys de les entitats se situen en un trist moment,
marcats pels acomiadaments massius i el tancament d’oficines. Unes entitats financeres que estan al
punt de mira del debat públic per haver tirat endavant acomiadaments massius el darrer any, i per
haver tancat centenars d’oficines bancàries.
N’és un gran exemple, en negatiu, l’ERO de CaixaBank, un dels més grans de la història de les
empreses catalanes, que va afectar 6.452 treballadors, o el del BBVA, que va suposar l'adéu de més
de 2.700 treballadors. De fet, la mateixa ministra d’Economia, Nadia Calviño, va enviar una carta a tot
el sector bancari instant-lo a posar en marxa en el termini d’un mes un pla d’acció per posar punt i
final a aquestes greus dificultats.
Vostès, senyor Roig, ens presenten una moció descafeïnada, com si tan sols els problemes de menys
oficines bancàries o caixers en moltes poblacions petites siguen culpa de la Generalitat. Al primer del
seu acords, fins i tot demana al Govern de la Generalitat que destine ajuts per incentivar i fomentar la
prestació de serveis bancaris. Més ajuts encara a la banca? Pobrets, quina pena. Realment ha estat i
és la població la gran perjudicada en tot aquest enrenou. Mai sabrem quants diners vam pagar per
salvar la banca, està banca que ara ens fa anar per on ella vol, i ens ha posat a tots de cara a la paret.
Estem al plenari de Tortosa i defensarem la ciutat, les seves EMD i els seus pobles, i ens sumem a
demanar més caixers automàtics, és clar, i a ampliar l’horari, és clar, per a la gent gran. Des de
Movem li hem demanat, senyor Roig, que apostin des del govern municipal per ampliar
considerablement les taxes per l’ús de la via pública en relació amb els caixers automàtics. Forma
part de les seues competències. Ho ha fet l’alcalde del Vendrell, del seu partit, del PSC. I també
promoure bonificacions del 90 per cent als que amplien els horaris d’atenció a l’interior de la sucursal
a les persones grans que ho necessiten. La seua contestació, senyor Roig, ha sigut negativa. A vostès,
el PSC, sembla que els interessa castigar la Generalitat obviant que estem al govern de Tortosa, i
podríem atendre i ajudar molt directament tota la gent gran de la nostra ciutat.
Movem Tortosa se situa al costat de la ciutadania, i no li podem donar suport a la seva moció...”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Senyor Vallespí...”
Intervenció del Sr. Vallespí
“Acabo... no defensin com cal les tortosines i els tortosins. Moltes gràcies, senyora alcaldessa.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Pepió.”
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Intervenció del Sr. Pepió
“Gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. Senyor Roig, que vagi per davant el nostre suport a la moció
presentada pel seu grup municipal. En la seva presentació, vostè ens ha traslladat la dura realitat: són
molts pobles els que s’han quedat sense oficines i molts on s’han desmantellat els caixers automàtics
que hi havia.
Les entitats bancàries haurien de mostrar més sensibilitats pels seus clients i facilitar els seus serveis
als habitants, sobretot en aquelles poblacions rurals on el percentatge d’edat és de gent més gran de
65 anys, que tenen molta dificultat per accedir a les noves tecnologies i als serveis bancaris digitals.
És el que anomenem bretxa digital.
Tot i que és en clau local l’afectació d’estos tancaments d’oficines i de caixers, no mos ha afectat
proporcionalment o comparativament en altres zones rurals, ens solidaritzem amb aquesta situació
d’indefensió generada a les poblacions rurals i a la seva gent.
En la seva proposta d’acord demana que el Govern de la Generalitat de Catalunya destini ajuts a
incentivar i fomentar la prestació de serveis bancaris bàsics, principalment a través de la instal·lació,
manteniment i posada en funcionament de caixers automàtics. Jo penso que l’enfoc correcte seria
que aquesta tasca correspongués a les entitats bancàries, no?, i s’ha d’insistir per a què tinguen
legalment l’obligació de prestar aquest servei. Per això, des de les administracions s’ha de treballar
en està línia.
Existixen alternatives? Jo crec que sí. Una possibilitat seria que les entitats bancàries destinessin o
donessin cobertura mitjançant unitats mòbils bancàries a aquestes poblacions. Una altra opció seria
implantar un caixer universal que funcionés per a totes les entitats bancàries, i aquestes es fessen
càrrec del manteniment. Això faria abaratir les despeses que se’ls generarien.
Des de Junts per Tortosa no som partidaris d’aquesta deshumanització del sistema bancari en
l’entorn rural, per tant, reiterem el nostre vot favorable a la moció presentada. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Per cloure el debat, té la paraula el senyor Roig.”
Intervenció del Sr. Roig
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. Evidentment, agraïm al Grup de Junts per Tortosa el
seu vot favorable, i lamentar... Potser no m’he explicat bé, segurament sí quan les coses no..., no m’he
explicat bé, però clar, jo ho he dit ben clar, i la senyora Viña ho ha dit: són coses que s’estan treballant
a nivell de l’Estat al Senat, amb un grup de treball, una ponència. D’acord, doncs som-hi. L’únic que
demanem també és que la Generalitat s’hi impliqui.
Clar, vostè, senyora Viña, m’ha contestant dient: «Oh, és que només ho ha de fer la Generalitat.» No,
no, no, en cap moment només ho ha de fer la Generalitat, només estem dient que la Generalitat s’hi
impliqui, que el Govern d’Espanya s’hi ha implicat, que ho he dit, la senyora Nadia Calviño ja ha instat
les entitats bancàries a què resolguen este problema.
Respecte al senyor Albacar, sobta. Sempre comença les seves intervencions dient que ells sempre
estan al costat de la ciutadania, dels ciutadans i ciutadanes. Ara, en un tema com este, en què l’únic
que es fa és instar una institució com és la Generalitat de Catalunya, a què s’impliqui en la resolució
de lluitar contra el despoblament, i assistir així a aquella gent que està patint este despoblament, i
que per tant, que les entitats bancàries han tancat sucursals i han tret caixers automàtics, ara vostè
diga que això no va amb mi i que per tant, este lema amb el que vostè sempre comença totes les
seves intervencions, que sempre està al costat de la ciutadania, ara no sigui així.
Respecte al senyor Vallespí, escolte’m, no podem fer recaure en mesures coercitives, i aquí de
vegades es parla molt de pedagogia i es parla molt d’esta manera que no es poden fer mesures
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coercitives a l’hora d’intentar solucionar els problemes. És així, l’únic que demanava la moció era, en
l’àmbit territorial, perquè entenem que les Terres de l’Ebre estan patint un greu despoblament,
entenem que les Terres de l’Ebre estan patint està manca de serveis cap a la ciutadania, sobretot cap
a la gent gran, i amb mesures coercitives, aplicades estrictament. Fer recaure la responsabilitat
damunt dels ajuntaments i dels municipis petits el fet que hi haja o no una entitat bancària o un
caixer automàtic, que no recaigui sobre això i, per tant, natros el que plantejàvem era està mesura en
tant que la Generalitat s’impliqui en estès mesures i en està recerca.
Tornem a dir, lamentar que una moció que natros enteníem d’àmbit territorial, com he dit, que
presentem tots els grups municipals a les Terres de l’Ebre del Partit Socialista de Catalunya, s’hagi
convertit en està negació. Continuarem treballant pel bé dels tortosins i tortosines, i ebrencs i
ebrenques, en pro de lluitar contra la despoblació com està fent el Govern d’Espanya. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Queda rebutjada la moció.»
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb deu
vots a favor, corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de JUNTS (7) i
PSC–CP (3); i onze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals
de MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), Cs (1) i CUP–AMUNT (1).
11 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS–PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER DEMANAR LA
IMPLANTACIÓ DE UN PLA DIRECTOR PER LA MILLORA DE LA NETEJA A TORTOSA.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal de Ciutadans–Partido de
la Ciudadanía:
«ATÈS que L’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat l’any 2006, en el seu article 84 marca les
competències pròpies dels municipis les quals han de ser exercides per aquestes entitats en plena
autonomia, subjectes al control de la constitucionalitat i legalitat. En particular en el seu apartat 2 en
el punt c explicita la ordenació i la prestació dels serveis bàsics de la comunitat.
ATÈS que l’article 25, apartat 2 subapartat j de la llei 7/1985 de 2 d’Abril, reguladora de les Bases del
Règim local, determina que el Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes
de la legislació de l’Estat Espanyol i de la Comunitat autonòmica de Catalunya, la protecció de la
salubritat pública,
ATÈS de l’existència de l’ordenança reguladora del bon us de la via pública i dels espais públics, i de
l’ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia.
ATÈS que l’estat de brutícia i poca salubritat dels carrers, fonts i edificis que provoca perjudicis als
ciutadans com son impossibilitat d’us dels bancs i les fonts tant per les defecacions dels coloms com
dels animals de companyia
ATÈS que l’estat de brutícia i poca salubritat en l’entorn dels contenidors, perjudica la qualitat de vida
dels ciutadans
És per aquest motiu que el Grup Municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadania ( Cs) elevem
al ple de l’Ajuntament de Tortosa la següent:
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.

Que es procedeixi a la implantació de un pla director de millora de la neteja a la Ciutat de
Tortosa

www.tor tosa.cat
- Pàg. 47 / 74 -

JACE / erc

SEGON.

Que dins del pla s’evalue el control de la població de coloms per tal de millorar les
condicions higièniques i de salubritat i minimitzar la presència d’aus a la ciutat.

TERCER.

Que es realitzi una campanya de sesnsibilització per reduir el numero de deposicions
fecals e animals de companyia que els seus propietaris no recullen pels carrers i parcs de
la ciutat, i que s’augmente la vigilància per a que en cas de reincidència es sancioni al
propietari seguint les ordenances municipals.

QUART.

Que es realitze una campanya de conscienciació en la neteja al voltant dels contenidors,
que s’intensifique la neteja dels mateixos i que s’augmente la vigilacia per a que després,
en cas de reincidència ,es sancioni a les persones que no fan un bon us segons les
ordenances municipals.

CINQUÈ.

Que es comuniqui el present acord, de manera telemàtica, a totes les associacions de
veïns dels diferents barris i pobles de Tortosa.»
*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Passem al següent punt de l’ordre del dia, proposta del Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la
Ciudadanía, per demanar la implantació d’un pla director per a la millora de la neteja de Tortosa. Té la
paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Bé, fem una moció per a demanar la implantació
d’un pla director per a la millora de la neteja a Tortosa. L’objectiu sempre és millorar contínuament, i
degut a què tenim una legislació que va a favor nostra, que és tant l’Estatut d’Autonomia, que ens
marca que l’ajuntament en té les competències, com les diferents ordenances reguladores del bon ús
de la via pública i dels espais públics, i l’ordenança reguladora de tinença d’animals de companyia,
això fa que si es complixen estrictament milloraria la neteja a la nostra ciutat.
I després, que l’estat de la brutícia i poca salubritat dels carrers, fonts i edificis, provoca perjudicis als
ciutadans per la impossibilitat de l’ús dels bancs, de les fonts, tant per les defecacions dels coloms
com dels animals de companyia, i que l’estat de brutícia i poca salubritat dels contenidors
perjudiquen la qualitat de vida dels ciutadans, natros fem una proposta que és la següent: procedir a
implantar un pla director de millora per a la neteja de la ciutat. Dins d’este pla s’avalua el control de la
població de coloms, per tal de millorar les condicions higièniques i salubritat, i minimitzar la presència
d’aus a la ciutat. Això és una moció que ja vam presentar i ja es va aprovar, i de moment encara no
s’ha implantat. Que es realitzi una campanya de sensibilització per reduir el nombre de deposicions
fecals d’animals de companyia, que els seus propietaris no recullen pels carrers i parcs de la ciutat, i
que s’augmente la vigilància per a què en cas d’incidència se sancioni el propietari seguint les
ordenances municipals. I que es realitzi una campanya de conscienciació i neteja al voltant dels
contenidors, que s’intensifique la neteja dels mateixos, s’augmente la vigilància, i després, en cas de
reincidència, que també se sancione les persones que no en fan un bon ús, segons les ordenances
municipals.
Tots estòs acords també volem que es comuniquin de manera telemàtica a totes les associacions de
veïns i els diferents barris de Tortosa. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies, senyor Albacar. Té la paraula el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Sí, gràcies. Bé, natros, com fem sempre, votarem en contra de la moció perquè no volem contribuir a
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blanquejar la imatge d’un partit que governa amb l’extrema dreta a diversos municipis de l’Estat, i que
alimenta la confrontació de la societat catalana, així com la criminalització de l’independentisme i la
judicialització de la política. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Valdés.”
Intervenció de la Sra. Valdés
“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Senyor Albacar, des del PSC sempre hem treballat per una
Tortosa neta, per una ciutat cuidada i per contribuir a la millora de la imatge de la nostra ciutat. La
correcta gestió dels residus urbans és un tema estratègic on hem de demostrar la nostra capitalitat.
Per això, des del govern municipal ja estem treballant en la millora del servei de neteja amb
campanyes que incentiven el reciclatge, o potenciant l’ús de la deixalleria, o de la deixalleria mòbil.
També estem fent el seguiment de les condicions del contracte de recollida i gestió dels residus de la
neteja viària, un contracte en el que el PSC va col·laborar, amb una incorporació de notables millores i
solucions, a temes que es van proposar al seu moment, com ara la millora de la recollida selectiva,
l’increment d’illes de contenidors soterrats, canvis en la freqüència de la recollida de residus i la
neteja de l’espai públic, accés específics en les zones comercials del nucli antic, comptar en
deixalleries per a residus domèstics.
Tenim molt clar que una ciutat que cuida el seu espai públic projecta una imatge de prosperitat i
benestar, i que aconseguix així un sentiment de neteja i ordre, i hi ha predisposició dels usuaris per a
gaudir, cuidar i mantenir aquest espai. Donat que ja s’està fent el seguiment del contracte i s’estan
implementant les mesures, el nostre vot serà desfavorable a la seva proposta. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Rima.”
Intervenció del Sr. Rima
“Gràcies. Bé, pensem que ens trobem en un cas molt semblant al que teníem al punt anterior, que ha
exposat. En aquest cas, es parla d’un pla director per la neteja. És evident, el fons el compartim.
Intentaré explicar-me millor per si a vegades no ho faig bé. El fons el compartim tots, és evident que
volem una Tortosa neta, igual que abans volíem una Tortosa amb un bon servei de mobilitat, doncs
volem una Tortosa neta. Això és evident. El que no compartim és el que ens exposa o que ens sol·licita
el senyor Albacar, perquè no pensem que calga un pla director.
Al 2018 es va fer un contracte, hi ha un plec de condicions tècniques que especifiquen molt
detalladament com fer la recollida, la neteja viària, el servei de neteja, la recollida de residus. Ho
explica molt ben explicat i molt detallat, perquè realment és un plec molt detallat. El que cal és que es
complisca, és a dir, és tan senzill com això. Pensem que potser no cal tant insistir en fer plans, cal
insistir i anar a l’arrel del problema, i el que abans era el un tema del pla de mobilitat ara és un
problema perquè tenim un contracte que sembla que no s’acaba, o d’executar exactament, o de
revisar, perquè alguns punts seguixen bruts i el propi plec ho preveu. Parla inclús d’uns diners que
l’empresa que va guanyar hauria de destinar a sensibilitzar a la població. Hi ha uns 12.000 euros, em
sembla.
Per tant, el que cal és fer complir el que tenim, no cal tant pla, que intento explicar-me, millorar per ser
coherent amb el que dic sempre, és a dir, cal fer el que tenim i fer-ho bé, no cal fer molts plans que
acaben no executant-se. El que ens cal és fer complir el contracte de la neteja viària i el plec de
prescripcions, fem-ho. No cal més plans. Per aquest motiu, tot i estar d’acord amb el fons que ens
proposa el company de Ciutadans, el nostre vot serà d’abstenció. Gràcies.”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Abelló.”
Intervenció de la Sra. Abelló
“Senyora alcaldessa, regidors i regidores. Senyor Albacar, ja li avanço que votarem a favor d’aquesta
moció, amb tots els seus acords. Cada mes hi ha queixa dels veïns i veïnes a causa de les
escombraries, dels contenidors mal situats i bruts, inclús dels mals horaris de recollida, no és cap
novetat.
Al 2019 ja es va posar en marxa un pla per revertir les mancances del servei de neteja viària. També
he de dir que es va posar en funcionament uns dies abans que el ple de l’ajuntament aprovés per
unanimitat una moció que ho demanava. Com sempre, actuen amb la pressió de l’oposició. Aquest pla
exigia a l’empresa concessionària el compliment del contracte, i que es fes més pedagogia per acabar
amb els actes d’incivisme. El govern va donar tota la culpa de la deixadesa del servei de neteja a
l’incivisme de la gent. Sembla que aquest pla no ha funcionat, perquè l’empresa concessionària
continua incomplint el contracte, i les campanyes de pedagogia no s’han realitzat.
És evident que la qualitat de la neteja és deficient, tant pel que fa a contenidors com a la via pública.
Creiem que des de Movem Tortosa el que s’ha de fer és revisar el contracte de la neteja i aplicar-lo
correctament. És ben sabut que el contracte amb ACCIONA és per a deu anys i 2,3 milions d’euros
anuals. Aquest contracte suposava una millora substancial respecte a les condicions prèvies:
l’adquisició de més contenidors, l’increment de la plantilla, doblar el nombre de papereres i més
camions de neteja.
El senyor Roig, quan estava a l’oposició va començar una campanya a l’octubre del 2019 que deia:
«Una Tortosa neta, els contractes s’han de complir.» També deia: «Tortosa té un important problema
amb la neteja i el manteniment, un problema que pensàvem que se solucionaria amb el nou
contracte, i que veiem que no ha estat així.» Ara, des que governa al costat de Junts per Tortosa, ja no
veu el problema de la Tortosa bruta.
Movem Tortosa també va proposar al ple de setembre del 2021 instal·lar petites deixalleries a tots els
barris i pobles de Tortosa, tot i que finalment l’equip de govern socio-convergent hi va votar en contra.
Sobre el tema de la població de coloms, al novembre del 2019 ja va presentar vostè, senyor Albacar,
una moció, aprovada per tots i totes menys la CUP, on demanaven la implementació d’un pla director
per al control de la població de coloms. Ens trobem en un ajuntament que no fa cas ni escolta els
tortosins i tortosines, i tampoc fa cas de les mocions aprovades en aquest ple. La manca de voluntat
política de l’ajuntament es veu reflectida en les queixes de la ciutadania que hi ha cada dia.
Per tot el que s’ha exposat, Movem Tortosa, com ja hem dit, hi votarem a favor. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula el senyor Tomàs.”
Intervenció del Sr. Tomàs
“Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, és cert, com han dit alguns companys, que tenim un nou contracte de
neteja, de recollida, un contracte que sí que voldria dir que s’ha pogut tirar endavant, amb matisos
d’interpretació, amb la participació d’aquells partits amb voluntat i amb vocació de govern. Està clar
que aquells que ara s’apunten al carro d’esta moció per criticar-ho tot, no van participar ni van fer cap
tipus d’aportació en les sessions preparatòries del que havia de ser el nou contracte.
Dit això, votarem en contra de la moció que se’ns presenta. Avui, senyor Albacar, ens presenta una
moció reiterativa, que segurament abans del final del mandat tornarà a presentar, per allò de repetir
un mantra que alguns aniran repetint fins generalitzar en el missatge que Tortosa està bruta.

- Pàg. 50 / 74 -

JACE / erc

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

Sense estar exempts de problemàtiques puntuals, crec que és molt evident la millora del servei de
neteja de la nostra ciutat, i el grau de satisfacció de la ciutadania, almenys així ens ho fan arribar de
forma molt activa i implicada. Amb tot, més enllà del pla director que demana, suposo que el
programa de servei i el trasllat de les diferents incidències diàries, així com la incorporació de nous
espais a netejar, no li deuran ser suficients en el dia a dia d’una ciutat i pobles vius i dinàmics.
És evident que alguns grups aprofiten, com s’ha vist aquí, al plenari, el rebuf d’aquestes mocions
reiteratives per posar l’accent en allò que volen fer per donar una imatge d’una ciutat bruta.
Nosaltres, des del grup de Junts per Tortosa, seguim analitzant i acompanyant des del govern, i amb la
col·laboració de la ciutadania i el teixit associatiu de la ciutat i els pobles, per arribar al màxim grau de
satisfacció del servei.
A la vegada, ens parla de campanyes de conscienciació de recollida d’excrements d’animals de
companyia, amb el qual estem d’acord i per això les venim realitzant en diferents moments de l’any.
Ah, i també per diluir amb aigua els orins dels animalets, que s’havia deixat.
I respecte als coloms, una qüestió: si no haguéssem tingut el pressupost de l’ajuntament bloquejat,
ara estaria adjudicat el servei de reducció de la població de coloms, una cosa tan bàsica aturada per
la negativa a entendre que la ciutat ha de ser gestionada en el seu dia a dia. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula, per cloure el debat, el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Bé, al final el que molta població em transmet i el
que jo mateix visc és que quan surto de casa he d’anar amb compte quan vaig amb les meves filles
perquè no aixafen cap cagada de gos, que resulta que tots els carrers estan plens de cagades de
colom, i que després els contenidors estan bruts. És una cosa que visc cada dia, i és reiteratiu,
contestant al senyor Tomàs, perquè realment ho diem moltes vegades i al final no s’actua, o es diu
que sí, que s’hi actuarà, com en el tema dels coloms, i resulta que no s’hi actua.
Per acabar de contestar al senyor Tomàs, el pressupost aturat per la negativa, doncs, resulta que és la
negativa de l’equip de govern, que no va voler posar una partida per a fer el nou hospital. Està
negativa va fer que del pressupost s’ajornés dos mesos la seva aprovació. Bé, no passa res, això cada
grup creu que la responsabilitat és de l’altre i no veu la biga que té a l’ull propi.
Per contestar la senyora del PSC, mos explica totes les coses bones que fan, que jo no dic que no, hi
ha una deixalleria mòbil, hi ha una millora en la recollida selectiva, hi ha moltes coses bones, però n’hi
ha d’altres que són dolentes. Al final el que hem de fer és millorar contínuament per a què el servei al
ciutadà siga el millor possible. És això simplement el que volem.
Anàlogament, també li diem al senyor d’Esquerra Republicana: s’hi absté perquè no li agraden tant els
plans. Doncs és una novetat, abans sí que els agradaven i ara el que vol és actuar directament. Doncs
natros també volem que s’actue per a millorar, una millora contínua, i és el que volem sempre. Al final
fer diferents actuacions dins del municipi de Tortosa per a què la ciutadania se senti més confortable.
I repetiré una altra vegada: el que demanem al final és que s’avaluï el control de la població de
coloms. És una queixa que ha fet molta gent, s’ha aprovat una moció en este ple, i resulta que encara
continua havent-hi problemes en condicions higièniques i de salubritat, però el problema és dels
coloms.
Que es realitzi una campanya de sensibilització.» Diuen que ja se n’estan fent, però resulta que no
tenen èxit. I bé, està campanya de sensibilització s’està fent però a nivell de la ciutadania tampoc no
es percep, que s’estigui fent. Però vaja, ja s’està fent i no té èxit. Doncs intentar que tinguin èxit.
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Tot això ho demanem per a millorar realment la ciutat de Tortosa, per a què siga una ciutat que estigui
neta, com es mereixen els tortosins, simplement. Al final agraeixo el vot favorable del Grup de Movem,
perquè al final és una cosa que jo crec que és de sentit comú total i absolut, i ara, per causes
polítiques, es decidix votar en contra, doncs al final estem perjudicant la ciutadania, i el que hem de
fer sempre és fer el millor per als tortosins, independentment d’on vinga. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“El senyor Roig ha demanat la paraula, per al·lusions. Té un minut.”
Intervenció del Sr. Roig
“Gràcies, alcaldessa. Senyora Rupérez, ho dic perquè després de totes estès afirmacions sobre
agències i tal... Senyora Abelló, perdó, m’he equivocat. Senyora Abelló, disculpe. Diu: «Senyor Roig,
vostè ha dit...» Sí, sí, natros reclamàvem més neteja, però natros vam seure amb el govern d’aquell
moment des de l’oposició, com també va fer la CUP, per treballar un plec de clàusules i un plec de
condicions molt durament, intentant aportar les nostres aportacions, com sempre fem, i treballant per
la ciutadania, i així vam fer-ho.
Evidentment, com ha dit el senyor Domingo ara, sempre hi ha punts foscos, punts negres, punts que
cal millorar, segur que sí. I el mateix senyor Albacar ara ha reconegut coses que es fan bé i coses que
cal millorar, però certament és així. Per tant, en este sentit, desfer qualsevol cosa. Vostè deia tal, tal, i
això és un mantra que vostès ara estan dient i continuaran dient d’aquí fins el 2023. Per tant, el
mantra este haurem d’anar-lo contestant.
Sí, natros demanàvem i mos vam posar a treballar, com fem els socialistes. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Albacar, per cloure el debat.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, simplement, natros volem donar les gràcies a qui vol i manifesta el
seu vot favorable a millorar la neteja de Tortosa, i realment mos disgusta que hi haja grups com la
CUP, Esquerra Republicana o els socialistes, inclús l’equip de govern de Junts per Tortosa, que no
vulguen tindre una millora contínua. Al final, el que estem proposant és una millora contínua per a què
Tortosa estiga més neta i estiga a l’altura dels seus ciutadans. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Queda rebutjada la moció.»
*-*-*
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 de MT–MTE–ECG (5) i
Cs (1); onze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de
JUNTS (7), PSC–CP (3) i CUP–AMUNT (1); i quatre abstencions corresponents als membres de la
corporació del grup municipal de ERC–TS–AM (4).
12 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR TORTOSA–ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA DE REBUIG AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE TRES ASSUTS I CENTRALS
HIDROELÈCTRIQUES AL TRAM FINAL DEL RIU EBRE.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal de Candidatura d’Unitat
Popular Tortosa–Alternativa Municipalista:
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«El passat mes de desembre, l'empresa Sercosa anunciava que tenia previst reactivar, un cop més, el
projecte, ara batejat com a “Via Blava de l'Ebre”, i que preveu la construcció de tres assuts i centrals
hidroelèctriques al tram final del riu Ebre, en concret a Garcia, Benifallet i Tortosa-Campredó. Un
projecte iniciat per primera vegada l’any 1997, els expedients del qual es troben aturats a la
Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) pendents d'aprovació. Un projecte antic, presentat per
tercera vegada, però que a diferència de les altres dos, la presentació actual compta amb una
campanya de màrqueting verd, destinada a crear una imatge il·lusòria de responsabilitat social i
ecològica, o dit també, greenwashing. Una campanya on l’empresa Sercosa pretén presentar el
projecte “Via Blava de l’Ebre” com un projecte de producció d'energia verda sense tenir en compte
l'impacte ambiental que suposaria per al riu i el Delta de l'Ebre.
El moviment social de referència de les Terres de l’Ebre, la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), un
cop més ha sortit públicament a denunciar l’impacte ambiental del projecte de Sercosa i a desmentir
els suposats beneficis que està venent l’empresa, per a les Terres de l’Ebre. En este sentit, en el marc
de les xerrades que la PDE porta fent des de fa mesos, el passat dijous 27 de gener, el geòleg ebrenc
Álvaro Arasa, va realitzar una xerrada on desmuntava tot el relat explicat per l’empresa. Inundacions
permanents de les terres més fèrtils situades a les vores del riu des del pas de l’Ase fins a Vinallop,
disminució del moviment de càrrega de fons del riu en moure els sediments, afectació ambiental
sobre l’ecosistema fluvial assemblant-se més a un canal que no a un riu, afectacions als baixos de
cases, comerços i pàrkings al seu pas per Tortosa en períodes de riuada, manca absoluta de creació
de llocs de treball, etc, etc, etc,...
Arribats a n’este punt, ens convindria preguntar: on està la Nova Cultura de l’Aigua? On estan les
propostes d’alliberar el riu Ebre, un dels més regulats d’Europa, d’infraestructures que impedeixen el
seu funcionament natural?
Un altre cop, observem com el model de xantatge de grans inversions al territori, amb la promesa de
creació de llocs de treball a canvi de l'espoli de recursos i la degradació del medi natural, es repeteix. I
és que SERCOSA ha anunciat la inversió de 125 milions d'euros per a la construcció de les centrals,
amb 850 llocs de treball en el període del 2022 al 2025, treballs eventuals que no contribuirien a la
fixació de població al territori perquè agafant l’exemple de la central helèctrica de Xerta, sabem que
amb només 2 persones ja es manté la central en funcionament tot l’any i contribueix al pressupost del
poble de Xerta en pocs menys del 4%.
Un model que no reverteix el que les entitats ecologistes i de defensa del territori fa anys que
assenyalen, i que la CUP també defensem, i és la necessitat d'aproximar la producció energètica als
centres de consum i prioritzar la instal·lació dels sistemes de producció d'energia en zones ja
alterades per l'activitat humana, preceptes que estan també presents a la Llei de Canvi Climàtica
aprovada al Parlament de Catalunya. A Terres de l'Ebre som ara mateix la principal regió productora
d'electricitat de Catalunya. Malgrat això, la realitat és que els beneficis econòmics d'aquesta
producció no han repercutit en el desenvolupament econòmic del territori i es troben en mans de
l'oligopoli energètic, mentre que l'impacte ambiental i paisatgístic (centrals eòliques i fotovoltaiques,
construcció de línies de Molta Alta Tensió) i l'augment indecent dels preus de la llum recauen sobre
les esquenes de la població.
El projecte de SERCOSA, a més a més de l'impacte ambiental ja assenyalat, perpetua un model que
respon a la privatització de l'aigua, un recurs natural i bé comú que ens pertany a totes. Una
privatització que ha anat acompanyada de favors irregulars entre la classe política i alts càrrecs
d'organismes oficials, opacitat i corrupció, per fer que el negoci de l'energia hidràulica, que genera
enormes beneficis, es perpetuï en el temps en mans d'uns pocs. I és que des de fa anys, diverses
institucions com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
estan permetent un frau en les concessions hidroelèctriques caducades que beneficia a empreses
privades, entre elles i majoritàriament, Endesa, amb un lucre de milions d'euros.
Finalment, cal denunciar la campanya d'assenyalament que està fent l'empresa SERCOSA a través
dels mitjans de comunicació i a les xarxes socials. És intolerable que s’assenyalen a activistes ebrencs
com Manolo Tomàs, portaveu de la PDE, per mostra el seu rebuig al projecte i l'intent d'ingerència en
la presa de decisions del moviment social. És una infàmia que no podem permetre que una empresa
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assenyale a la PDE per tal que deixe de “molestar” per tal que projectes com el de Sercosa no tinguen
cap oposició social.
És per això que des del Grup Municipal de la CUP Tortosa proposem al Ple de l’Ajuntament que adopte
els següents acords:
PRIMER - Rebutjar la construcció dels tres assuts projectats per SERCOSA amb el projecte “Via blava
de l’Ebre”.
SEGON - Manifestar el suport del Ple a la tasca de la PDE en la defensa del riu i del territori.
TERCER- Instar als municipis afectats per les assuts que no faciliten cap permís a l’empresa Sercosa.
QUART - Instar a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) a rebutjar els expedients.
CINQUÈ - Donar trasllat dels acords a la Plataforma en Defensa de l’Ebre, als municipis afectats pel
projecte, a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’empresa
SERCOSA.»
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Passarem al següent punt de l’ordre del dia, proposta del Grup Municipal Candidatura d'Unitat
Popular de Tortosa - Alternativa Municipalista, de rebuig al projecte de construcció de tres assuts i
centrals hidroelèctriques al tram final del riu Ebre. Té la paraula el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Sí, un petit incís. Agrair al senyor Roig que haja dit que la CUP vàrem seure a negociar, perquè la
senyora Dolors Bel abans ha dit que no sèiem a negociar res, així que gràcies per contradir la
portaveu del seu partit.
El passat mes de desembre, l’empresa SERCOSA anunciava que tenia previst reactivar un cop més el
projecte ara batejat com a «La Via Blava de l’Ebre», i que preveu la construcció de tres assuts i centrals
hidroelèctriques al tram final del riu Ebre, en concret a Garcia, Benifallet i a Tortosa-Campredó. Un
projecte iniciat per primera vegada l’any 1997, els expedients del qual es troben aturats a la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, pendents d’aprovació. Un projecte antic presentat per tercera
vegada, però que a diferència de les altres dues, la presentació actual compta amb una campanya de
màrqueting verd destinada a crear una imatge il·lusòria de responsabilitat social i ecològica, o també
dit greenwashing.
Una campanya on l’empresa SERCOSA pretén presentar el projecte «Via Blava de l’Ebre» com un
projecte de producció d’energia verda, sense tenir en compte l’impacte ambiental que suposaria per
al riu i el Delta de l’Ebre.
El moviment social de referència a les Terres de l’Ebre, la Plataforma en Defensa de l’Ebre, un cop
més ha sortit públicament a denunciar l’impacte ambiental del projecte SERCOSA i a desmentir els
suposats beneficis que està venent a l’empresa per a les Terres de l’Ebre. En este sentit, en el marc
de les errades que la PDE porta fent des de fa mesos, el passat dijous, 27 de gener, el geòleg ebrenc
Álvaro Arasa va realitzar una xerrada on desmuntava tot el relat explicat per l’empresa. Inundacions
permanents de les terres més fèrtils, situades a les vores del riu, des del pas de l’Ase fins a Vinallop.
Disminució del moviment de càrrega de fons del riu en moure els sediments. Afectació ambiental
sobre l’ecosistema fluvial, assemblant-se més a un canal que no a un riu. Afectacions als baixos de
cases, comerços i pàrquings, al seu pas per Tortosa en períodes de riuada, manca absoluta de creació
de llocs de treball, etcètera.
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Arribats a este punt, ens convindria preguntar: on està la nova cultura de l’aigua? On estan les
propostes d’alliberar el riu Ebre, un dels més regulats d’Europa, d’infraestructures que impedixen el
seu funcionament natural?
Un altre cop observem com el model de xantatge de les grans inversions al territori, amb la promesa
de creació de llocs de treball a canvi de l’espoli de recursos i la degradació del medi natural es
repetix, i és que SERCOSA ha anunciat la inversió de 125 milions d’euros per a la construcció de les
tres centrals, amb 850 llocs de treball en el període de 2022 a 2025, treballs eventuals que no
contribuirien a la fixació de població al territori, perquè agafant l’exemple de la central elèctrica de
Xerta, sabem que amb només dues persones ja es manté la central en funcionament tot l’any, i
contribueix al pressupost del poble de Xerta en poc més d’un 4 per cent. Un model que no revertix el
que les entitats ecologistes i de defensa del territori fa anys que assenyalen, i és la necessitat
d’aproximar la producció energètica als centres de consum, i prioritzar la instal·lació de sistemes de
producció d’energia en zones ja alterades per l’activitat humana.
El projecte de SERCOSA, a més de l’impacte ambiental assenyalat, perpetua un model que respon a la
privatització de l’aigua. Un recurs natural i bé comú que ens pertany a totes. Una privatització que ha
anat acompanyada de favors irregulars entre la classe política i alts càrrecs d’organismes oficials.
Opacitat i corrupció per fer que el negoci d’energia hidràulica, que genera enormes beneficis, es
perpetue en el temps en mans d’uns pocs.
Finalment, cal denunciar la campanya d’assenyalament que està fent l’empresa SERCOSA a través
dels mitjans de comunicació i a les xarxes socials. És intolerable que s’assenyalen activistes ebrencs,
com Manolo Tomàs, portaveu de la PDE, per mostrar el seu rebuig al projecte i l’intent d’ingerència en
la presa de decisions del moviment social. És una infàmia que no podem permetre, que una empresa
assenyale la PDE per tal que deixe de molestar, per tal que projectes com el de SERCOSA no tinguen
cap oposició social.
És per això que des de la CUP proposem al ple de l’ajuntament els següents acords: rebutjar la
construcció dels tres assuts projectats per SERCOSA en el projecte «Via Blava de l’Ebre»; manifestar el
suport del ple a la tasca de la PDE, en la defensa del riu i del territori; instar els municipis afectats
pels assuts, que no faciliten cap permís a l’empresa SERCOSA; instar la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre a rebutjar els expedients; i donar trasllat dels acords a la Plataforma en Defensa de l’Ebre, als
municipis afectats pel projecte, a la CHE, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’empresa SERCOSA.
Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Bé, Ciutadans sempre estem a favor de tot el que
siga una millora per a la ciutadania i una millora per a les condicions de vida del territori. Natros
entenem este projecte previ a fer una sèrie d’estudis que s’han de fer, i una sèrie de permisos, que
podria ser susceptible de ser bo per a les Terres de l’Ebre. Llavors, vostès rebutgen de bones a
primeres un projecte que encara no està fet, ni s’ha fet cap anàlisi, més enllà d’opinions particulars de
la gent. Hi ha un reial decret que és el 21/2013, d’estudi d’impacte ambiental, que emmarca tots els
tràmits que s’han de realitzar per a fer un tràmit ambiental tal com toca. En cas que sigui favorable es
podria executar el projecte, i en cas de ser contrari no es podria executar el projecte.
El que no podem fer és, a partir d’opinions particulars d’una persona o de dues persones, dir que això
tindrà un impacte ambiental negatiu. El que s’ha de fer és el projecte complet, fer l’analítica que
correspon al reial decret 21/2013, i una vegada així, l’administració competent, que no és ni vostè ni
jo sinó que són simplement les administracions competents en el tema d’impacte ambiental, que són
les que diran el seu veredicte. En cas de ser afirmatiu, llavors es pot continuar fent el projecte que es
manifesta.
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«Manifestar el suport del ple a la tasca de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, en defensa el riu i el
seu territori.» A mi m’agradaria que fossin més ambiciosos també, la plataforma, que defensessen el
manteniment de l’statu quo morfològic del Delta de l’Ebre, que no deixessin el Delta a la part
climàtica i a la part natural, sinó que diguéssem que ja que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ha
donat tants permisos i tantes hidroelèctriques, hi ha més de 200 envasaments, hi ha un munt de
ports per la costa catalana que fan que les condicions naturals i reals, que quan estava en condicions
naturals el Delta creixia i ara decreix per causes humanes, que estès causes humanes es puguen
revertir, i que el que es faça siga mantindre l’statu quo morfològic del Delta de l’Ebre per a mantindre
la seva economia, l’agricultura i el medi ambient. El que volem és un ecologisme ben entès, un
ecologisme de mantindre les coses i la riquesa que tenim natural, no un ecologisme de deixar fer a la
naturalesa mal entesa, quan la naturalesa ja no és tal sinó que està fortament antropitzada per tota
l’acció humana que hi hagut per tota la Conca de l’Ebre.
Per tant, mos agradaria que fossin, tant el Grup de la CUP com totes les plataformes socials, més
estrictes, i que el que fessin fos defensar el riu i defensar el Delta, i mantindre el seu statu quo
morfològic, que no es perdi ni un pam més de terra.
I després, «instar els municipis afectats per les assuts a què no facilitin cap permís a l’empresa
SERCOSA». Bé, això ja només és demanar que prevariquen. O sigui, si l’empresa SERCOSA dona tots
els documents i és legalment correcte, un municipi no pot dir que no perquè li apetisca, sinó que... Fa
una moció per a què s’imcomplisca la llei. Ja és el colmo de los colmos.
I després, «instar la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per a revisar els expedients». Si vostè sabés
molt bé com funciona, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre pot revisar els expedients, però això
depèn del Ministeri de Medi Ambient. Per tant, que ho rebutge la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
no té cap validesa ni més enllà.
Per tant, per tots estòs arguments, el nostre vot serà en contra. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Roig.”
Intervenció del Sr. Roig
“Gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. Senyor Arnau, començaré responent-li: són vostès els que
van anar a Madrid dient «venim a desgovernar», són vostès els que van dir-ho. Per tant, jo entenc que
el context en què li ha dit la senyora Bel, estrictament quan parlem de la reforma laboral, amb el que
vostès evidentment anaven en està línia al Congrés de Diputats.
Si entrem ja en el tema de la moció que mos ha presentat, vagi per endavant tot el suport del nostre
grup municipal a la tasca de la Plataforma en Defensa de l’Ebre per la defensa del riu pel nostre
territori, una plataforma que treballa dia a dia de manera incansable i encomiable, i contínua i
constant, portant la veu de les Terres de l’Ebre arreu del món. I en este sentit, tot el suport i aquí ens
hi sumem.
Vostè presenta una moció en relació a un projecte que encara està pendent de comptar amb els
estudis previs d’estudi ambiental, d’impacte ambiental, que conforme, que diga la possibilitat o
realitat que s’aprove, però vostè mateix ho ha dit: no és la primera vegada que es presenta, l’han
tornat a presentar, no? Per tant, és en este sentit que al nostre entendre es poden fer per rebutjar o
acceptar este projecte encara.
El nostre partit, evidentment, a nivell territorial s’ha reunit diverses vegades amb l’empresa SERCOSA
per tal que puguen exposar els motius pels quals pensen que és viable i és beneficiós o no per al
territori. Per tant, en este sentit, per manifestar la nostra posició encara estem esperant els estudis
que ens van dir que ens facilitarien, l’estudi d’impacte ambiental, per analitzar-ho en el seu moment.
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La mateixa empresa sembla ser que ha afirmat que vol consens al territori, i que evidentment crearà
una taula, una mesa mixta on es podran contrastar les bondats o no bondats d’este projecte. Per tant,
donat que desconeixem els estudis i que estem esperant encara per part de l’empresa estòs
possibles estudis que puguen tirar endavant, natros mos abstindrem en la proposta perquè estem
esperant, i vostè ho ha dit i ho repeteixo, que no és la primera vegada que se sent parlar d’este
projecte, per tant, entenem que introduiran temes que puguen ser atractius o no per al territori.
En qualsevol cas, jo també em referiré a este punt que vostè ha dit, d’instar els municipis a què no
faciliten permisos a una empresa. Home, jo també penso que això és prevaricar. El que no pot ser és
que per ideologia política, senyor Arnau, hi haja certs permisos que sempre han d’anar de cara, que
quan ens els demanen els hem de donar, i certs que no ens convencen, estòs no. A veure, si un en
particular, una empresa, una entitat, demana un permís d’obra a l’ajuntament, o una llicència
municipal, si els documents són els que toquen i si els documents són els que han de ser, no donarlos seria prevaricar, i en eixe sentit no compartim en absolut està mescla que per ideologia o tema
ideològic es puga donar o no es puga donar.
Per tant, en este sentit reiterem el nostre posicionament d’abstenció, fins que tinguéssem més dades.
Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula la senyora Caballé.”
Intervenció de la Sra. Caballé
“Gràcies. Senyor Arnau, mos preocupa molt este projecte, com al seu grup i a la Plataforma en
Defensa de l’Ebre. Un projecte que comporta la construcció de tres centrals hidroelèctriques al riu
Ebre, junt amb els tres assuts respectius. Projecte que planeja sobre el riu des de l’any 1997, que
suposa un nou impacte mediambiental per al nostre riu, i que defensa un model territorial que queda
molt llunyà del d’Esquerra Republicana.
En el moment actual de manca de cabal d’aigua al riu i d’abocaments de sediments al Delta,
causants de l’avenç de la regressió del Delta, perjudicaria encara més la construcció dels assuts, que
elevarien el nivell de l’aigua i modificarien de manera important la hidrodinàmica natural del riu,
generant-hi la retenció de sediments en una zona que es troba riu avall, i on es fa molt important
l’aportació d’estos sediments per part dels barrancs, que veurien afectada la seva forma de desaiguar
el riu, tenint en compte l’increment del nivell del riu.
Tampoc hem d’oblidar l’afectació que tindria està modificació del corrent de l’aigua per a les espècies
que hi viuen, i també en la inundabilitat dels camps de conreus i explotacions ramaderes que es
troben a la ribera del riu.
Hem de tenir clar quin és el model de territori al voltant del riu Ebre que volem, i les regulacions ja
existents al riu veiem que tenen un impacte negatiu, de manera que hem d’anar cap a un riu que
recupere la seva naturalitat.
Cal que tinguem en compte que malgrat vestir el projecte com una inversió al territori associada a un
model de turisme fluvial, l’objectiu real és la producció d’energia elèctrica, i darrere d’este projecte no
s’afegix cap valor per al nostre territori. Mos el venen com a generador de llocs de treball, però només
cal veure que la central de l’assut de Xerta només genera dos, de llocs. I si escolteu la veu dels
afectats per la construcció dels assuts, l’alcaldessa de Garcia ha deixat clar que l’equip de govern de
l’ajuntament no compartix este projecte, ja que canviaria tant la inundabilitat de la zona com les
corrents del riu al terme, a més de lamentar la manca de concreció tècnica del projecte.
O també l’alcalde de Campredó, que ha denunciat la manca de transparència, a més de les possibles
afectacions i inundabilitat davant la desembocadura de dos barrancs i diferents séquies.
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També ha manifestat la seva preocupació perquè amb un sector agroalimentari tan potent en este
moment amb indústria de transformació, este projecte podria afectar les explotacions agràries que
treballen i viuen de la vora del riu.
Respecte als acords que presenta, comentar que el tercer i el quart, relacionats amb l’aplicació de
normatives de concessió de permisos per part dels ajuntaments o la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre, permisos que estan subjectes a les normatives vigents aplicables i que s’han de cenyir a la
legalitat d'estès normatives. Tot i està discrepància, esperem que d’este ple d’avui de la ciutat de
Tortosa pugui sortir aprovada està moció, i que l’Ajuntament de Tortosa mos posicionem al costat de
Campredó, poble afectat per un dels assuts.
Per tot això, senyor Arnau, votem a favor de la moció. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Bel.”
Intervenció del Sr. Bel
“Gràcies, alcaldessa. Regidores i regidors. Des de Movem Tortosa, al desembre ja vam deixar clar quin
és el nostre posicionament sobre la construcció de les tres noves centrals hidroelèctriques i dels tres
nous assuts al final del tram del riu Ebre.
Hores d’ara no hi ha cap informe ambiental positiu que diga que no afectarà al riu i al Delta, amb la
retenció dels sediments, possibles inundacions o les afectacions a l’ecosistema. De fet, hi ha diverses
veus científiques que alerten del contrari, o la mateixa Plataforma en Defensa de l’Ebre.
Des de Movem Tortosa refermem el compromís en la defensa del territori, a l’espera de rebre més
informació i confirmació per part dels experts. També considerem que aquest macro-projecte no
generarà un retorn real per al territori. Per tot això, votarem a favor de la moció. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula el senyor Pepió.”
Intervenció del Sr. Pepió
“Alcaldessa, regidores, regidors. Senyor Arnau, havent escoltat la seva intervenció, li vull fer uns
quants aclariments respecte al posicionament de Junts per Tortosa envers el projecte de SERCOSA.
Fins on sabem, i m és enllà de la inversió territorial de 125 milions d’euros que proposa l’empresa,
sempre se’ns ha explicat que és un projecte que només s’executarà si la gent la compartix i la vol
majoritàriament. Això és molt important, és una premissa a tindre en compte.
Tècnicament, el que es proposa al projecte és clar: tres mini assuts, on s’incorporaria una central
integrada que generaria energia hidroelèctrica, energia neta i renovable. A la vegada, també implicaria
la possibilitat de poder crear un canal de navegació de 80 quilòmetres sense interrupcions, que ben
gestionat i amb la col·laboració publicoprivada podria generar un gran impacte de turisme fluvial.
Òbviament, i no podria ser d’una altra manera, totes aquestes accions han de vindre avalades pels
corrents estudis d’impacte ambiental, informe i autoritzacions de les administracions competents,
siguen la CHE, l’ACA, el ministeri, i si aquesta petició de concessions es deriva en una tramitació
favorable del projecte, nosaltres valorarem donar-li suport, sempre que tinga el recolzament social
majoritari.
En la seva intervenció també ha esmentat el descrèdit als membres de la Plataforma en Defensa de
l’Ebre. Volem destacar des de l’Ajuntament de Tortosa que sempre hem estat al seu costat, de la
plataforma, i els hem donat suport. Podem entendre les seves inquietuds i recels envers el projecte,
però insistim en què són un conjunt d’especialistes i professionals tècnics amb criteris objectius que
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han de pronunciar-se envers la viabilitat o no del projecte, i valorar l’impacte ambiental o territorial
sobre l’ecosistema que podria tindre aquest projecte. Per tant, ara cal defugir d’aquesta confrontació.
A la vegada, les seues demandes estan convidant a què en el cas d’aprovació del projecte i davant la
possibilitat que SERCOSA demane llicència, nosaltres no la tramitéssem. Com ja apuntava el senyor
Albacar i el senyor Roig, a això se li diu prevaricar, i aquí, senyors de la CUP, no mos trobaran. Un
alcalde, davant d’una petició de llicència d’un tercer, sempre ha de donar un permís, sempre que no
hi hagi un informe tècnic negatiu. Però vostès, la gent de la CUP, a l’hora de prevaricar sempre ho fan
igual: quan signa un altre s’ha de prevaricar, però quan els toca a vostès i han de signar, desapareixen
defugint de tota responsabilitat penal, i si no, mire què ha passat en l’Ajuntament de Berga, amb el
fraccionament de contractes d’obra civil, o al Parlament de Catalunya, forçant la presidenta del
Parlament a incórrer en una desobediència.
Per tot l’exposat, mentre el pronunciament no siga ferm per part dels tècnics i administracions, el vot
del nostre grup serà una abstenció. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Sí, primer de tot, senyor Pepió, és vergonyós el que acaba de dir en relació amb el Parlament de
Catalunya, quan un membre de la mesa ha hagut d’abandonar el seu lloc al Parlament per una
malaltia greu, així que espero que es retracte del que acaba de dir, perquè ho trobo lamentable. Pel
que fa a... És que és vergonyós el que acaba de passar aquí.
Senyor Albacar, no són opinions particulars, són opinions d’una organització de referència al territori
en defensa del riu. I com bé cita la moció, hi ha experts en la matèria que han fet una anàlisi de la
situació. Els assuts crec que no formen part de l’statu quo morfològic de l’Ebre, així que evidentment
vostè defensava l’statu quo morfològic de l’Ebre, i en cap cas hi conté assuts.
La prevaricació que vostè citava és la mateixa que vostè demanava en relació al monument, així que
lliçons de vostè, en este sentit, cap ni una. Puc entendre el posicionament del PSC i el PDeCAT, Junts
per Tortosa en este sentit, però el seu, de lliçons cap ni una. El Pla Hidrològic Nacional també havia
passat tots els àmbits ambientals, i socialment es va rebutjar.
Aquí el senyor Pepió també parlava del canal de navegació de 80 quilòmetres. El comunicat de
l’Associació d’Empreses de Navegació activa de les Terres de l’Ebre, que fan navegació sense motor
pel riu, es posiciona en contra de la construcció dels tres assuts. Vull dir que, òbviament, el projecte,
el que comentava del greenwashing, es presenta com un gran projecte de producció d’energia
alternativa i turisme fluvial.
La construcció dels tres assuts pot donar una falsa sensació d’una làmina important d’aigua del riu, i
això ens preocupa perquè pot suposar la justificació de nous transvasaments o la petició de
disminució de cabals ecològics. Per la sensació d’un riu cabalós, tal com passa, per exemple, a
Amposta, quan els transvasistes ho utilitzen per a justificar-ho quan gran part de l’aigua que es veu és
per la intrusió salina del mar.
Dit això, gràcies als partits que han donat suport a la moció, i una vegada més donar suport a la
Plataforma en Defensa de l’Ebre en la seua tasca en la defensa del riu i del territori. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Queda aprovada la moció.»
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Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb deu
vots a favor, corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT–MTE–ECG (5),
ERC–TS–AM (4) i CUP–AMUNT (1); un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup
municipal de Cs (1); i deu abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups
municipals de JUNTS (7) i PSC–CP (3).
13 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA–TORTOSA SÍ–ACORD
MUNICIPAL EN DEFENSA DEL CÀNON DE RESIDUS A CATALUNYA.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya–Tortosa Sí–Acord Municipal:
«El context d’emergència climàtica, la convicció i compromís polític envers la lluita contra el canvi
climàtic i les directives europees, obliguen a legislar per a portar a terme una bona gestió dels residus
a Catalunya i a tot l’Estat Espanyol. No s’entendria d’una altra manera en plena crisi climàtica. En
aquesta situació, el Congreso de los Diputados va aprovar el passat 23 de desembre de 2021 el
Dictamen de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre el Proyecto de Ley de
Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.
A Catalunya, amb aquest objectiu, fa dues dècades que es va crear un cànon sobre la disposició de
residus com a mesura de fiscalitat ambiental. De fet, es va crear un cànon en l’àmbit dels residus
municipals, un en l’àmbit dels residus de la construcció, i un en l’àmbit de residus industrials per ferlos més efectius i adequats al seu àmbit.
No es pot entendre l’èxit assolit en la recollida selectiva a Catalunya sense aquest instrument fiscal de
caràcter finalista que ha aconseguit fins avui, amb una taxa relativament modesta, multiplicar el seu
efecte incentivador per a complir amb la jerarquia de gestió de residus que impulsa la directiva i la
normativa estatal de residus.
Els nivells de recollida selectiva actualment se situen al voltant del 46%, quan l’any 2004, se situaven
al voltant del 30%. A més, la progressió del cànon en els pròxims anys incentiva que els municipis i tot
el sector productiu s’esforcin de forma explícita cap a la millora dels seus sistemes de recollida i de
gestió de residus per a aconseguir, l’any 2035, un reciclatge del 65% dels residus municipals que es
produeixin i que no vagi a disposició més del 10%.
De fet, el cànon sobre la disposició de residus municipals ha suposat una recaptació total de 647
milions d’euros, tot i que en tot el període de vigència entre el 2004 i el 2021 ha anat modificant a
l’alça l’import del tipus impositiu. El darrer exercici tancat, el 2020, ha suposat un ingrés de 82
milions d’euros, i s’estima que el 2021 s’arribarà a una recaptació superior als 90 milions d’euros.
D’aquests, 170 milions d’euros han estat destinats al finançament d’infraestructures de gestió de
residus municipals i tota la resta, és a dir, més de 450 milions d’euros han anat destinats a equilibrar
els costos de la gestió dels residus municipals d’acord amb la jerarquia de gestió, afavorint que la
recollida selectiva dels residus municipals tingui un cost de gestió inferior al tractament de la fracció
resta, i que aquesta sigui inferior al cost d’eliminació de la mateixa fracció resta.
Pel que fa al cànon de residus industrials s’han recaptat, durant el període de vigència, un total de
36.002.887 euros. I finalment, amb relació al cànon de residus de la construcció s’han recaptat un
total de 33.879.913,12 euros. Aquesta ha estat retornada, completament, als sectors en forma de
subvencions i actuacions específiques de manera que s’ha afavorit la prevenció de la generació i la
valorització de residus, i també l’impuls de l’activitat econòmica.
S’entén, així, l’ampli consens a favor d’aquest cànon a Catalunya, ja que graven sobre l’activitat
d’eliminació, considerant-se aquesta la via més efectiva per a la consecució dels objectius de la
normativa de residus, tot incentivant un comportament més respectuós amb el medi ambient i
impulsant mesures de minimització i de valorització material dels residus. També pel model de retorn
dels fons recaptats que ha donat impuls a la jerarquia de gestió de residus i el finançament de les

- Pàg. 60 / 74 -

JACE / erc

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

infraestructures de gestió de residus.
Tal com està plantejada la “Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular”,
posa en risc el model d’èxit català, ja que l’impost estatal proposat no té actualment la mateixa
concepció que el català, en primer lloc, per no tenir un caràcter finalista, en segon lloc perquè, en el
cas de Catalunya, suposa retrocedir un camí ja recorregut. Aquest fet pot tenir uns efectes
desincentivadors per al món local, també la indústria i l’àmbit de la construcció, de manera que
s’aturi la progressió de creixement per assolir els objectius de la Unió Europea en matèria de
reciclatge i estalvi del dipòsit de residus. El mateix efecte pot tenir a la indústria i a la construcció.
Cal tenir en compte, a més, que l’actual planificació de Catalunya té en consideració la previsió
d’ingressos del cànon de la disposició de residus per poder executar les diferents actuacions
programades. Per tant, la modificació de l’actual cànon produiria importants afectacions a la capacitat
de polítiques de gestió de residus a Catalunya.
Considerem prioritari i obligatori continuar treballant per incrementar la recollida selectiva i defensar
l’actual sistema de cànon de disposició de residus de Catalunya, i demanem als grups polítics al
Congrés i Senat que no donin suport a la llei en actual debat parlamentari.
Així, per tot l’exposat, el grup d’ERC Tortosa Sí de l’Ajuntament de Tortosa proposa l’adopció del
següents
ACORDS
PRIMER.- L’Ajuntament de Tortosa dona suport al cànon residus de Catalunya i se suma al manifest
impulsat per diferents institucions, entitats i personalitats en la seua defensa.
SEGON.- L’Ajuntament de Tortosa demana que es modifiqui l’articulat de la Ley de Residuos y Suelos
Contaminados para una Economía Circular per tal que els cànons establerts a l’esmentada Ley només
s’apliquin a aquelles comunitats que no disposin d’un impost amb les mateixes característiques, així
com es blindi el cànon català tal com es coneix fins ara, un model de fiscalitat ambiental pioner, òptim
i positiu, nascut de gran consens polític i social a Catalunya.
TERCER.- De no ser així, demana als grups parlamentaris que votin en contra de la seua aprovació al
Congrés de Diputats i al Senat.
QUART.- Que l’Ajuntament de Tortosa es compromet a continuar donant suport als programes de
reciclatge, reducció i reutilització al seu municipi, així com a l’aplicació de l’economia circular.
CINQUÈ.- L’Ajuntament de Tortosa es compromet a donar suport a l’Agència de Residus de Catalunya
en l’aplicació del cànon de disposició de residus, i a la defensa d’aquesta mesura fiscal.
SISÈ.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya, al Departament d'Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, als grups parlamentaris catalans al Congreso i Senado i al
Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.»
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Passem al següent punt de l’ordre del dia, el tretzè punt és la proposta del Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Tortosa Sí – Acord Municipal, en defensa del cànon de residus
a Catalunya. Té la paraula el senyor Faura.”
Intervenció del Sr. Faura
“Gràcies, alcaldessa. Companys regidors i regidores. Anem a veure, el tema és que el Congrés dels
Diputats va aprovar el passat 23 de desembre un dictamen de la Comissió de Transición Ecológica y
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Reto Demográfico, sobre el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados para una economía
circular. A Catalunya ja fa un parell de dècades que es va crear un cànon sobre la disposició de
residus com a mesura de fiscalitat ambiental. De fet, es va crear un cànon en l’àmbit dels residus
municipals d’una banda, àmbit de residus de la construcció de l’altra, i en l’àmbit de residus
industrials en una tercera via. És a dir, són tres tipus de cànons diferents.
Certament, este sistema ha sigut un èxit, i no es podria entendre este èxit amb la recollida selectiva
de residus de Catalunya, sense tindre en compte aquest instrument fiscal, aquest cànon que ens ha
permès incentivar aquesta recollida de residus, perquè li dona un caràcter finalista. I això ha
aconseguit multiplicar l’efecte incentivador per a complir amb la gestió de residus que impulsa la
directiva i la normativa estatal de residus.
En alguns exemples, els nivells de recollida selectiva actualment se situen al voltant d’un 46 per cent,
quan l’any 2004 escassament arribaven al 30 per cent. I està progressió en el cànon, en els pròxims
anys vindrà incentivada sobretot per als municipis i també per als centres productius, precisament en
la millora dels nous sistemes de recollida. És a dir, aquest cànon ens millorarà, ens incentivarà que
milloréssem per la seva pròpia essència, els seus sistemes de recollida i de la gestió de residus, per
arribar a l’any 2035 a un reciclatge del 65 per cent dels residus municipals que es produeixin.
Entrant en dades concretes, direm que el cànon sobre la disposició de residus municipals ha suposat
una despesa total de 647 milions d’euros. L’últim exercici tancat, que és el del 2020, el 2021 encara
no el tenim tancat, ha suposat un ingrés de 82 milions d’euros, i s’estima que per al 2021 està
recaptació superarà els 90 milions d’euros. Bé, com veiem, l’import total d’estos anys en què s’ha
aplicat el cànon són 647 milions d’euros, dels quals 170 milions han estat destinats al finançament
d’infraestructures de gestió de residus municipals. Tota la resta, és a dir, més de 450 milions d’euros,
han anat destinats a equilibrar els costos de la gestió de residus, afavorint la recollida selectiva de
residus municipals per a què està tinga un cost de recollida per als ajuntaments, un tractament
inferior a la fracció resta.
Del cànon de residus industrials, s’ha recaptat per està via més de 36 milions d’euros, i pel que fa al
cànon de residus de la construcció, s’ha recaptat gairebé uns 34 milions d’euros, però la bondat
d’aquests cànons és que en els dos casos ha estat retornada completament als sectors en forma de
subvencions, que incentiven el seu reciclatge.
S’entén així, l’ampli consens a favor d’aquest cànon a Catalunya, ja que es grava sobre l’activitat
d’eliminació, considerant-se aquesta la via més efectiva per a la consecució dels objectius de la
normativa de residus. Contràriament al que està passant ara, el que es proposa des del Congreso de
los Diputados, amb la Llei de residuos y suelos contaminados para una economía circular, és posar
en risc el model català, ja que l’impost estatal proposat no té la mateixa concepció que l’impost
català. En primer lloc, perquè no té un caràcter finalista, com acabem d’estudiar, no? I en segon lloc,
perquè en el cas català, suposa retrocedir ja un camí recorregut.
Però aquest fet, si entra en vigor aquesta norma, pot tenir uns efectes desincentivadors per al món
local i també per a la indústria i per a l’àmbit de la construcció. Cal tenir en compte, a més, que
l’actual planificació de Catalunya té en consideració la previsió d’ingressos del cànon de la disposició
de residus, per poder executar les diferents actuacions programades, per tant, la modificació de
l’actual cànon podria comportar importants afectacions a la capacitat de polítiques de gestió de
residus de Catalunya.
És per tot això que els proposem l’adopció dels següents acords: en primer lloc, l’Ajuntament de
Tortosa dona suport al cànon de residus de Catalunya i se suma al manifest imposat per diferents
institucions, entitats i personalitats en la seua defensa; en segon lloc, que l’Ajuntament de Tortosa
demani es que modifiqui l’articulat de la Llei de residuos que s’impulsa a Madrid, en el sentit que
només s’apliqui en aquelles comunitats que no disposen d’un impost de les mateixes
característiques, i no a Catalunya; en tercer lloc, de no ser així, que es demani als grups parlamentaris
que voten en contra de la seva aprovació al Congrés i al Senat.
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Senyor Faura...”
Intervenció del Sr. Faura
“Acabo en vint segons, senyora Roigé. Que l’Ajuntament de Tortosa es comprometi a continuar donant
suport als programes de reciclatge, reducció i reutilització al seu municipi; que l’Ajuntament de
Tortosa es comprometi a donar suport a l’Agència Catalana de Residus i a l’aplicació d’aquest cànon; i
lògicament, que es comunique això a totes...”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Senyor Faura...”
Intervenció del Sr. Faura
“...les administracions interessades, i per això demano el seu vot. I acabo la intervenció, senyora
Roigé, disculpe.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Els recordo que tenen cinc minuts per a presentar la moció, temps suficients. Per tant,
intentem complir el reglament, com sempre ens pertoca.
Té en aquest cas la paraula, en primer lloc, el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Sí, possiblement a qui menys li interessa el cànon de residus és a Tortosa, perquè cada vegada
paguem més per reciclar malament, per culpa del model de recollida de brossa que es va aprovar al
Govern de Convergència i Esquerra en el seu moment, amb el suport del PSC, en el mandat anterior.
Entenem que els percentatges que presenta la moció són del conjunt de Catalunya, perquè a Tortosa
al 2020 la recollida selectiva s’ha situat en el 37,64 per cent, molt lluny del 50 per cent que marcava
la Unió Europea per al 2020, i el sostre de model que s’aplica a Tortosa arriba a un 40 o un 50 per
cent, en pocs casos a l’objectiu de la Unió Europea per al 2030, un 60 per cent, mentre que amb el
porta a porta ja hi ha municipis que estan arribant al 80 per cent.
Això vol dir que a Tortosa, els tortosins i les tortosines i la gent dels pobles, pagarem 437.161 euros
dels més de 9.000 quilos que generem de fracció no reciclada, o resta, la quantitat per 47,1 euros de
cànon de 2020. Dit d’una altra manera: per la mala gestió del 2020 pagarem 137.000 euros més que
al 2017, que es van pagar poc més de 300.000. Però el pitjor de tot és que al 2021, encara que la
recollida millore un altre 10 per cent, seguirem pagant una quantitat semblant i cada any es pujarà el
cànon per penalitzar els ajuntaments que no han fet els deures. Sé que estem al 2022, però les
dades de l’Agència Catalana de Residus sempre va amb un any d’endarreriment.
Per comparar, en dos anys de porta a porta ja estaríem en el 60 per cent de reciclatge selectiu, un 23
per cent més, i ens estalviaríem els residus de 2020, gairebé 150.000 euros. Evidentment, ens
posicionem a favor del cànon de residus, i considerem just que qui no recicla adequadament hagi de
pagar més. I lamentem profundament que Tortosa aposte per un model que fa que cada any paguem
més perquè, per una banda, no som capaços d’arribar als mínims que marca la Unió Europea en
recollida selectiva, però principalment pel gran impacte que causen en el medi ambient per culpa
d’una gestió deficient dels residus. Votarem a favor de la moció. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula el senyor Albacar.”
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Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Bé, Catalunya ja té quinze figures impositives, segons
el Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya, i altres comunitats no en tenen cap. Estès
altres comunitats no és que no facin una gestió de residus correctament, sinó que ho gestionen d’una
forma òptima per haver de pagar menys impostos. Natros això és el que volem, sempre estem en la
línia de tindre els menys impostos possibles.
Ara, el quid de l’assumpte és que l’Estat vol fer un impost que estarà solapat amb este de la
comunitat autònoma de Catalunya. Està clar que la potestat tributària la té el Govern d’Espanya,
llavors, no pot estar condicionat per les comunitats autònomes. Per una altra part, ja existixen
mecanismes de compensació per als casos que afecten a un impost previ, per a què la comunitat
autònoma rebi els diners suficients com per a poder seguir fent les seves tasques.
Llavors, sí que el fons del tribut, que és el que vostè molt bé ha explicat, és molt positiu, perquè al
final és millorar el medi ambient i millorar la qualitat de vida de la societat. No estem en contra de la
filosofia de millorar el medi ambient i la qualitat de vida de la societat, però sí que estem en contra
que hi haja cada vegada més figures impositives a Catalunya, i que tothom hagi de pagar més
impostos per a tindre el mateix nivell de serveis que els altres llocs. Volem una bona gestió, menys
impostos i, per tant, el nostre vot serà en contra. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Roig.”
Intervenció del Sr. Roig
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. Senyor Faura, contràriament..., discrepem, eh?, ja
devia pensar que avui discreparíem en està moció, senyor Faura. El que afirma la seva moció, el
cànon que contempla la Llei de residus i sòls contaminants, que va culminar el seu govern, no té els
recursos ni competències a Catalunya, és la nostra opinió. La llei contempla un impost estatal de
residus que persegueix que totes les comunitats autònomes tinguen una fiscalitat dissuasiva per
l’encariment del tractament de residus a incineradores i abocadors. L’objectiu és incentivar polítiques
de prevenció, reutilització i reciclat dels materials que són prioritaris en la jerarquia del tractament de
residus, marcats per la directiva europea.
Este impost, o cànon, de residus, fa anys que s’aplica a Catalunya, com vostè molt bé ha dit, i a partir
d’ara es convertirà en un impost estatal unificat, amb una tarifa mínima a tot l’Estat. I per què un
impost únic? I per què no disset impostos de residus diferents? Perquè es passa i es produeix
transport de residus cap a comunitats autònomes amb impostos menors, o de posició o de
tractament i, per tant, això provoca desigualtats entre comunitats i les altres, per iniciar la picaresca
d’anar a un lloc o a un altre.
L’Estat considera que cal unificar el criteri de finestreta ambiental, i en este aspecte concret, i a més,
això es fa a instàncies europees. I com he dit, està mesura evitaria el transport a altres llocs buscant
tarifes menors entre comunitats.
Pel fet que el cànon es converteixi en estatal, la Generalitat no perd ni un euro del que recaptava fins
ara, es mantenen els ingressos, i el Govern socialista i de Podemos, de l’Estat, s’ha compromès a fer
una transferència immediata del mateix a les comunitats autònomes, que tampoc implica cap pèrdua
de competències.
Per tant, Catalunya no perd ni recursos ni competències amb la creació d’este cànon, sempre i quan
el Govern de la Generalitat exerceixi també les seues competències en les matèries de residus, i ha de
fer la feina iniciant el tràmit de la nova llei de residus pendent des de fa tres anys, aprovant el nou
programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, caducat el 2020, aprovant el nou
pla territorial sectorial d’infraestructures, caducat al 2020, complint amb el pacte verd europeu,
directiva de la Unió Europea 2018/850, i eliminant la moratòria de les noves plantes de valoració
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energètica i aplicació de les ja existents, així com el seu tancament. Este fet sí que representa un
retrocés en el compliment dels acords europeus en matèria de gasos d’efecte hivernacle, i això, així
com la creació de nous abocadors a Catalunya. Donant compliment a les sentències fermes de
tancament sobre els abocadors de Solius i Vacamorta.
Per tant, el que ha de fer el Govern de la Generalitat és complir amb les seues competències, i en cap
cas –en cap cas– pensem que no en perd cap, i amb la feina que té pendent de fer. Per tant, tenint en
compte l’exposat anteriorment, i com ja li he avançat, no ens entendrem avui en este punt, el nostre
vot és desfavorable. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Jordan.”
Intervenció del Sr. Jordan
“Sí, regidors i regidores. Dues consideracions inicials sobre este projecte de llei de residus i sòls
contaminants que proposen des del Govern de l’Estat. En primer lloc, dir que és una llei que realment
és un pas endavant en matèria de gestió de residus, i que té i conté molts elements positius. I en
segon lloc també, recordar que encara hores d’ara és una llei oberta a perfeccionar en la tramitació
parlamentària, i també, evidentment, aclarir tot el que fa referència a les competències en este tribut.
Sobre el primer element, que és una llei positiva, m’agradaria, perquè al final no es parla del més
important, recordar que, entre altres coses, per exemple, està llei el que farà serà que siga obligatori
un sistema de dipòsit, de devolució i retorn d’envasos de begudes per a l’eliminar l’abandonament
d’ampolles i de llaunes al medi. O que també prohibirà els productes de plàstic d’un sol ús com els
bastonets de les orelles, la vaixella, les palletes o els envasos de Porexpan, per posar entre altres
exemples.
També es fomentarà el fet que les ampolles hagin de ser de plàstic reciclat. Concretament, a partir del
2025 serà obligat, com a mínim que totes les ampolles siguin un 25 per cent de plàstic reciclat. O els
supermercats hauran d’oferir, com a mínim, un 20 per cent de la seua oferta a granel o en envasos
reutilitzables. O també les dependències municipals hauran de disposar d’aigua en fonts o en
envasos reutilitzables. També en este cas el nostre ajuntament. o s’eliminarà el bisfenol A o l’amiant,
que també és una altra qüestió que hem parlat en este ajuntament. Per tant, és una llei o un
avantprojecte de llei que comportarà un avanç molt significatiu pel que fa als residus.
Ara bé, la qüestió de les competències que vostè diu, coincidim en què està creació, este nou impost
igualitari per a tot l’Estat ignora de facto l’existència del cànon establert a Catalunya i, per tant, això
podria significar que deixaria sota mínims la capacitat de fer polítiques de gestió de residus aquí, a
Catalunya, i per tant, natros mos sumem a la necessitat de canviar està demanda. Ara bé, hi ha dues
coses que no mos agraden: una és el fet que en la seva moció diguen que hem de dir «no» a tota la llei
per una qüestió concreta, quan s’elimina tota l’altra part positiva; i en segon lloc, també vostès
ignoren altres qüestions que s’han de fer des de Catalunya, com este avantprojecte de llei de
prevenció de residus i l’ús eficient de recursos de Catalunya, que hores d’ara tampoc s’està tirant
endavant.
Tot i així, a diferència de les abstencions que vostès han fet abans, el nostre grup votarà a favor,
entenent molt positivament el sentit de la seua moció. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula el senyor Tomàs.”
Intervenció del Sr. Tomàs
“Sí, alcaldessa. Regidores, regidors. Moltes gràcies. Encara no entenem massa este mercadeig que es
proposa aquí, de si a canvi d’una moció i d’una altra... No sé, ens hauran d’explicar alguna història.
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En tot cas, comentar, i molt breument, perquè crec que és objecte d’un altre debat, però els
comentaris que s’han fet aquí quant als percentatges de reciclatge de la nostra ciutat, dir que al detall
del 2018 teníem unes dades publicades d’un 18,21 per dent, i que actualment, a les dades del 2020,
pendent de la publicació del 2021, estem en un 28,91 per cent. Per tant, lluny d’alguns objectius,
però jo diria que s’han vist els canvis i s’han vist les millores que plegats havíem treballat, com també
s’ha dit en l’anterior moció.
Evidentment, serem conseqüents amb la visió de partit amb voluntat i vocació de govern de ciutat, i
no aprofitarem aquesta moció per carregar contra un càrrec important i considerable per als
pressupostos dels ajuntaments. Entenem que els objectius en matèria de gestió de residus, igual que
en l’àmbit de la indústria o en el medi ambient, en som pioners a Catalunya, i per això moltes
vegades, des del Govern de l’Estat van al darrere d’aquelles coses en què Catalunya sempre ha estat
capdavantera. Justament en el moment en què Catalunya té una part dels deures encarrilats en la
matèria de la gestió dels residus, apareix aquesta Ley de residuos y suelos contaminados para una
economía circular, amb un impost estatal amb una concepció prou distant de la implantada a
Catalunya. Evidentment aquí, en este plenari, s’han fet alguns argumentaris de la bondat d’esta Ley
de residuos y suelos, que podríem fins i tot compartir en l’àmbit de tindre determinats productes al
mercat i reduir part de la utilització d’algunes matèries ja en origen, però això d’alguna manera no pot
anar en detriment d’este impost que es recapta a Catalunya.
Els municipis cada cop estem més implicats i interpel·lats en els objectius marcats en matèria de
residus, i això ens porta a la millora, en primer lloc al municipi, i a la vegada en tot allò que
conjuntament podem desenvolupar en àmbit territorial, amb reptes importants, i millores continuades
en la planificació de la gestió en proximitat.
Amb tot, i portant al terreny local la moció i el cànon, tenim un repte majúscul per disminuir les tones
de fracció resta al contenidor gris, i incrementar les tones de fracció orgànica. Per aquest motiu serà
necessari comptar amb tothom per tal d’implementar les diferents accions necessàries per assolir els
objectius. Com diem, és un full de ruta ja marcat, que no té retorn i que va molt més enllà. Per tant,
per tot això, el nostre vot serà favorable.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Faura per cloure el debat.”
Intervenció del Sr. Faura
“Gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. Bé, agrair lògicament a tots aquells grups que ens han votat
de manera favorable. Sí que voldria fer alguns comentaris a la posició que s’ha mantingut aquí, al ple.
El portaveu de la CUP, el senyor Arnau, ens ha votat favorablement, al qual li agraeixo de manera
expressa i positiva, però sí que li voldria comentar que, a la nostra manera de veure, la millora en la
gestió dels residus no és un problema de model, al que fem referència. Vostès ubiquen o identifiquen
el problema de la millora de la gestió en el porta a porta, i quan la ciutat té determinades dimensions,
el porta a porta agafa tal nivell de complexitat que no sempre acaba suposant una millora d’esta
gestió de residus.
Pensem, i això ho apuntava a última hora aquí el representant, el senyor Domingo Tomàs, i és així, que
el gran problema que tenim, el gravamen que tenim els ajuntaments bàsicament és el problema que
el cànon ens grava els impropis que hi ha a la fracció orgànica, de tal manera que si millorem els
impropis de la fracció orgànica, el percentatge que sortirà de la informació de l’Agència Catalana de
Residus serà molt millor. I en este sentit, la millor manera és treballar amb els grans productors, per
exemple els restaurants, no? En este sentit, el porta a porta amb els restaurants produiria, suposo,
resultats molt, molt interessants, però això seria objecte d’un altre debat.
El senyor de Ciutadans diu: «M’agrada el medi ambient però no li vull votar perquè això suposa una
càrrega fiscal.» Home, a bones hores. La càrrega fiscal ja fa vint anys que va. És a dir, en este moment
el que estem dient és que el que no volem és una nova càrrega fiscal. El que passa és que el que
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vostè no vol és deixar de recolzar una llei que ve de l’Estat espanyol, en aquest sentit espanyolista de
la concepció de la política, que lògicament forma part del seu partit. Que és exactament el mateix que
l’esperit que impulsa el PSC a votar-nos que no. És a dir, ell diu: «És que és incompatible amb l’impost
català.» Òbviament, clar que és incompatible, per la doble càrrega tributària, per això és incompatible.
Però natros portem vint anys fent-ho, vint anys fent-ho amb èxit. No entenc ara per què des de Madrid
es volen carregar un sistema d’èxit, com no siga precisament per generar este involucionisme per
evitar la possibilitat que natros poguéssem gestionar els nostres propis recursos i, per tant, per està
influència espanyolista que necessàriament té el PSC per influència del PSOE, que tot el que és
català. Doncs mire, s’emmirallen però no ho aplaudeixen.
Al senyor de Movem li agraeixo el seu vot favorable. Després, en la següent moció, li entraré al detall
de quin és el mercantilisme al que vostè fa referència, que li asseguro que no té raó de ser, em penso
que avui s’ha equivocat, ha equivocat el tret. No obstant, li agraeixo el seu vot favorable. Dir-li que no
diem que no a tota la llei, diem que aquesta llei no s’ha d’aplicar en aquells terrenys, aquells territoris
on ja tenen el cànon.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Senyor Faura, se li ha acabat el temps.”
Intervenció del Sr. Faura
“Finalment, agrair al portaveu del seu partit, senyora Roigé, el seu recolzament en està moció i, per
tant, agraït perquè sortirà i tirarà endavant. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Queda aprovada la moció.»
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb disset
vots a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació,
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5),
ERC–TS–AM (4) i CUP–AMUNT (1); i quatre vots en contra corresponents als membres de la
corporació dels grups municipals de PSC–CP (3) i Cs (1).
14 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA–TORTOSA SÍ–ACORD
MUNICIPAL EN PRO DE L’EXPRESSIÓ CIUTADANA.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya–Tortosa Sí–Acord Municipal:
«A l’Ordenança municipal del bon ús de la via pública i dels espais públics, aprovada inicialment el
12.12.2008 i amb quatre modificacions posteriors, la darrera el 24.09.2020, a l’article 10.1
s’estableix que la col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o
qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda, es realitzarà únicament en els llocs
expressament habilitats a l’efecte per l’autoritat municipal. És prohibida la col·locació de cartells i
pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic o element del paisatge o en
el mobiliari urbà o espais verds (fanals, arbres, parades d’autobús, etc.), sense autorització expressa
de l’Ajuntament.
Així, l’any 2008, abans de l’entrada en vigor de l’esmentada ordenança, van instal·lar-se a la ciutat de
Tortosa diferents punts d’expressió ciutadana a disposició d’entitats i col·lectius perquè puguin fer-hi
difusió de les seues activitats i anuncis.
Tot i els punts instal·lats, Tortosa no en disposa de suficients per tal que la ciutadania i les diferents
associacions del municipi puguin fer difusió de les activitats que es fan a la ciutat. Aquest fet s’ha vist
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agreujat per la retirada d’alguns punts prèviament instal·lats.
Aquesta manca de suficients punts informatius als carrers de Tortosa pot limitar la llibertat
d’expressió i el dret de la ciutadania a restar informada.
Així, per tot l’exposat, el grup d’ERC Tortosa Sí de l’Ajuntament de Tortosa proposa l’adopció del
següents
ACORDS
PRIMER.- Evitar la retirada de més punts d’expressió ciutadana a Tortosa i reinstal·lar els retirats al
passeig Jaume I i a l’encreuament entre els carrers Mossèn Manyà i Enric d’Ossó.
SEGON.- La instal·lació de més punts d’expressió ciutadana al centre de la ciutat en llocs visibles per
als vianants com, per exemple, la plaça de l’Ajuntament, la plaça Mossèn Sol, el passeig de Joan
Moreira o el Parc Teodor González.
TERCER.- Optar per instal·lar cartelleres en els llocs on no es puguin instal·lar els punts d’expressió
ciutadana.
QUART.- Afavorir la instal·lació d’aquests punts també als pobles de Jesús, Bítem, Campredó, Vinallop i
els Reguers.
CINQUÈ.- Treballar per la creació d’una oficina d’informació ciutadana virtual on la població de la
ciutat pugui expressar-se i anunciar-se també de manera telemàtica i poder arribar a la totalitat de la
població.
SISÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a les associacions de veïns i a les diferents associacions
culturals, socials i esportives del municipi.»
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Passem al següent punt de l’ordre del dia, proposta del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Tortosa Sí – Acord Municipal, en pro de l’expressió ciutadana. Té la paraula de nou el
senyor Faura.”
Intervenció del Sr. Faura
“Bé, tinc cinc minuts, procuraré, senyora Roigé, administrar el temps, perquè vull dir alguns matisos.
Saben vostès que l’Ordenança municipal del bon ús de la via pública i dels espais públics es va
aprovar inicialment el 12 de desembre de l’any 2008, i posteriorment hi ha hagut quatre
modificacions. Però així i tot, hi ha l’article 10.1 que es manté en la seua redacció, i exactament diu:
«La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o qualsevol altra
forma de publicitat, anunci o propaganda, es realitzarà únicament en els llocs expressament habilitats
a l’efecte pel l’autoritat municipal. Queda prohibida la col·locació de cartells i pancartes en edificis i
instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic o element del paisatge, o mobiliari urbà o espais
verds, sense autorització expressa de l'ajuntament.» Bé, any 2008, abans inclús que entrés en vigor
aquesta ordenança del bon ús de la via pública, a Tortosa es van instal·lar diferents punts d’exposició
ciutadana a disposició de les entitats i col·lectius, per tal que poguessen fer difusió de les seves
activitats i els seus anuncis.
Tot i els punts instal·lats, Tortosa no en disposa de suficients, com diem, al nostre criteri, per tal que la
ciutadania i les diferents associacions municipals puguen fer difusió de les activitats es que es fan a
la ciutat. Però aquest fet s’ha vist agreujat recentment com a conseqüència de la retirada d’alguns
punts prèviament instal·lats. I aquesta manca de suficients punts d’informació als carrers de Tortosa
pot limitar la llibertat d’expressió i el dret de la ciutadania a estar adequadament informada.
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I és per això que els demano a vostès l’adopció dels següents acords. Acords que han sofert, al punt
quart, una modificació, i és el que porta al senyor Jordan a pensar que hem estat mercantilitzant amb
les seues mocions, i no és així. El primer dels acords, en què no hi ha debat, és evitar la retirada, com
a mínim no hi ha hagut cap modificació. Demanem que s’evite la retirada de més punts d’expressió
ciutadana a Tortosa, i reinstal·lar els retirats al Passeig Jaume I, i a l’encreuament entre els carrers
Mossèn Manyà i Enric d’Ossó.
La segona és la instal·lació de més punts d’expressió ciutadana al centre de la ciutat, en llocs ben
visibles per als vianants. Hem fet expressa eliminació dels punts concrets, precisament per a felicitar,
per a afavorir el consens per aprovar aquesta moció, perquè entenem que l’interessant és aprovar
aquesta moció. No rebutjar-ne d’altres, aprovar aquesta.
El tercer punt, ja veu, senyor Jordan, no cal que faci aquestes cares, perquè miri, el tercer és optar per
instal·lar cartelleres en llocs on no es puguin instal·lar els punts d’expressió ciutadana, exactament
igual que estava.
El quart punt de l’acord és afavorir la instal·lació d’aquests punts també als pobles de Vinallop i dels
Reguers. I per què hem eliminat les tres EMD? Molt senzill: perquè ens han informat que no hi ha
competència per fer-ho. En aquells pobles, els tres pobles que són entitat municipal descentralitzada,
és precisament aquells ajuntaments pedanis els competents per a fixar aquests punts. Per tant, no
podíem portar un acord que no fos de conformitat amb la nostra pròpia legalitat.
El cinquè punt, treballar per la creació d’una oficina d’informació ciutadana virtual, on la població de
la ciutat puga expressar-se i anunciar-se també de manera telemàtica, i arribar a la totalitat de la
població.
I el sisè punt, donar trasllat d’aquests acords a les associacions de veïns i a les diferents associacions
culturals, socials i esportives del municipi.
És per això, per tot el que hem exposat, que demanem el seu vot favorable en aquesta moció.
Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Bé, des de la CUP estem en total desacord amb el model de ciutat pel qual
s’aporta des de l’ajuntament, i la seva manera de fer respecte a l’administració d’espai públic.
L’ajuntament aposta clarament per tenir una ciutat neutra, un espai en blanc, inert, estèril i que
dificulta clarament els espais per a la llibertat d’expressió de la ciutadania. Però el que s’amaga al
darrere d’este discurs de neutralitat de l’espai públic és evitar que es mostren o es compartixen
aquelles ideologies o idees que no compartix o que en determinats casos li poden anar en contra
seua.
L’espai públic no pot ser mai un espai neutre, els carrers i les places de la nostra ciutat, i també dels
diferents pobles, no poden ser mai un espai en blanc, han de ser espais on les diferents entitats, el
teixit associatiu i la ciutadania puguen expressar les seues inquietuds, promocionar les seues
activitats, o fins i tot puga expressar el seu malestar davant determinades situacions.
El nostre grup municipal entén que els espais dedicats a l’expressió ciutadana són totalment
insuficients i que conjuntament amb l’aplicació de l’ordenança de civisme, porta una volguda
criminalització en l’ús de l’espai públic. Està voluntat d’evitar els espais d’expressió ciutadana es posa
de manifest en la desaparició de determinats punts que ja existien.
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Des de la CUP també volem expressar que els espais d’expressió ciutadana es respecten com a tals, i
que no es convertisquen en espai on diferents empreses privades facen promoció de les seues
activitats, ocupant així un espai que no ha estat creat per a estòs usos. Estès empreses monopolitzen
dia sí i dia també estòs espais, fet que fa que la majoria de vegades els cartells editats per les entitats
o la ciutadania només siguen visibles durant unes poques hores, ja que les empreses amb més
recursos els tapen continuadament.
Sí que instem l’equip de govern a prendre mesures pertinents per protegir i desincentivar amb
diferents fórmules que els espais d’expressió ciutadana acaben convertint-se en un taulell d’anuncis
d'estès empreses, prohibint-ne així el seu ús comercial. Sí que entenem que la instal·lació de més
punts d’expressió ciutadana és clarament necessària, i que es faci extensible a tots els barris de la
ciutat i als diferents pobles, i que es protegisquen estòs espais per a fer l’ús per al qual han estat
creats. Votarem a favor de la moció.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldesses. Regidors, regidores. Estem a favor que la ciutadania es pugi expressar
en els punts adequats d’expressió ciutadana. Per una altra part, creiem molt més important tenir una
Tortosa molt neta, com natros havíem proposat abans, però de totes maneres veiem que la proposta
és positiva, i per tant, fora de cap estratègia, també hi votarem a favor. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula la senyora Bel.”
Intervenció de la Sra. Bel
“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Senyor Faura, com vostè ha dit, després de l’acord al que
ha arribat amb la reformulació del punt quart de l’acord de la moció, ja li avanço que està moció
comptarà amb el suport del nostre grup municipal.
Estem completament d’acord amb el fons de la seva moció, entenem que l’espai públic, per definició,
és un espai de convivència, relació i participació de la ciutadania, i per tant, els espais públics han de
ser espais democràtics, on de forma cívica la ciutadania puga expressar la seva veu.
Evidentment també, estòs espais han d’estar regulats i s’han de complir un seguit de normes
d’urbanisme i bon ús perquè aquesta expressió ciutadana sigui ordenada i correcta. A tal efecte, i com
vostè recorda a la seua moció, es va aprovar en ordenança pública l’any 2008 i a les posteriors
modificacions, fins arribar al 2020, com ha de ser i com s’ha de regular la instal·lació de cartells,
adhesius, propaganda o anuncis en les diferents cartelleres instal·lades a tal efecte en diferents
espais de la ciutat. Estem treballant en la millora d’alguns d’aquests espais, i és voluntat de l’actual
poder municipal instal·lar més punts de cartelleria a la ciutat.
Vostè fa referencia en la seva moció a diferents punts de cartelleria, algun dels quals s’ha hagut de
retirar per qüestions de seguretat, però ja li dic, seguirem treballant per millorar estòs espais i per
continuar afavorint la lliure expressió de la ciutadania a Tortosa. I per estòs motius que li he exposat, i
com ja li he dit a l’inici de la meua intervenció, el nostre vot serà favorable. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Vallespí.”
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Intervenció del Sr. Vallespí
“Alcaldessa, regidores i regidors. Senyor Faura, ens diuen a l’explicació de la seua moció: «Tortosa no
disposa de suficients punts d’expressió per tal que la ciutadania i les diferents associacions del
municipi puguen fer difusió de les activitats que es fan a la ciutat.» Creiem que la manca d’aquests
punts d’informació mai haurien de condicionar la llibertat d’expressió, com vostès ens recorden a la
moció. Per sort, tenim les xarxes socials que amplien totes les llibertats d’expressió possibles. I
certament, considerem que cal posar més punts d’informació al carrer, perquè les entitats, moviments
socials o la ciutadania, puguin també penjar els cartells en paper que creguin necessaris.
Aprofitant la moció, també voldríem demanar que freqüentment es fes neteja d’estos punts
d’expressió, perquè tots ells fan autèntica vergonya. Els recomano sobretot la columna d’expressió a
la plaça de Pius XII, on segur que fa molts anys que no s’ha netejat, els cartells que es veuen daten
del 2012.
Per altra banda, també alguns dels llocs que vostès recomanen per a noves instal·lacions de punts
d’expressió, pensem que no són els més adients, i que trauríem rellevància a l’entorn dels mateixos.
Nous punts al Rastre, a Sant Llàtzer o a Remolins, entre d’altres, podrien completar la terna, a la
vegada que ampliar-ho als Reguers i Vinallop.
Recordar que ja estem a l’any 2022 i la tecnologia ha avançat moltíssim. Estaria prou bé que tots
plegats apostem també per les noves tecnologies. En este sentit, des de Movem Tortosa considerem
que a part d’estos punts d’expressió, que fan falta, també haurien d’haver pantalles digitals, les
pantalles dinàmiques led informatives, en diferents mides i característiques, i que les fan molt aptes
per situar-les a llocs de la ciutat que no trauran cap importància al seu entorn, i fins i tot poden donar
informació en temps real i mostrar cartells.
Per descomptat, des de Movem Tortosa apostem per facilitar la informació a tots els col·lectius i
entitats, però pensem que vist que alguns punts d’expressió més aviat poden distorsionar l’entorn
ciutadà, apostaríem per compartir-ho amb pantalles dinàmiques regulades, amb un criteri molt ampli
d’ús i controlat, des d’aquesta oficina d’informació ciutadana virtual que vostès demanen en aquest
acord cinquè, i pel qual des de Movem Tortosa també hi apostem.
Pensem que és possible compartir més punts d’expressió amb les noves tecnologies, i ens
posicionarem al costat de la seva moció. El nostre vot serà a favor. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula la senyora Cinta Espuny.”
Intervenció de la Sra. Espuny
“Alcaldessa, regidors, regidores. Ja avancem que des de Junts per Tortosa votem a favor de seguir
fomentant l’expressió ciutadana. Com ja ha dit el senyor Faura, va ser este govern el que va instar els
punts d’expressió ciutadana sent pioners, i ara li hem demanat un canvi a la moció, ja que la
transferència i accés a la informació són unes de les prioritats d’aquest govern. De fet, la Universitat
Autònoma de Barcelona, a través del guardó InfoParticipa, ha premiat l’Ajuntament de Tortosa per
aquest motiu.
Entenem i agraïm al grup d’Esquerra la voluntat d’arribar a un punt en comú en el redactat de la
moció, des de Junts per Tortosa li donarem suport. No obstant, voldríem incidir en què actualment hi
ha diferents canals d’expressió ciutadana, un fet que no es limita només a les tanques i punts
d’informació de la ciutadania. Aquest govern municipal hem implementat moltes formes de
comunicació, com el web Agenda Tortosa.cat, on tothom pot compartir activitats que es duen a terme
a la ciutat, i un canal de WhatsApp i de Telegram, per mantenir la ciutadania informada en tot
moment, a més de les ja habituals xarxes socials que ens permeten compartir la informació.

www.tor tosa.cat
- Pàg. 71 / 74 -

JACE / erc

Aprofito i al senyor Vallespí també li dic que les pantalles ja estan encarregades i que seran amb led, i
que en breu les podrem tenir ja instal·lades.
Pel que fa als dos punts d’expressió ciutadana retirats, cal puntualitzar que es van treure per motius
de seguretat, ja que podien suposar un perill. No obstant, ja li avanço que està previst reposar-ho.
Li hem demanat i agraïm que hagi acceptat treure les EMD, elles tenen competències en via pública i
no hem de decidir des de Tortosa què han de fer ni a Jesús ni a Campredó ni a Bítem. També li agraïm
que hagin acceptat treure els noms dels diferents carrers per poder determinar amb els tècnics els
millors emplaçaments.
Per tot el que hem comentat i per la voluntat que ha mostrat en aquest cas el portaveu d’Esquerra
Republicana per arribar a acords en benefici de la ciutat, el nostre vot serà favorable.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Faura per cloure el debat.”
Intervenció del Sr. Faura
“Gràcies, alcaldessa. Companyes, companys. Bé, mostrar la nostra satisfacció perquè hem aconseguit
l’aprovació i el vot unànime de tots els partits, amb l’especial curiositat de l’afirmació del senyor
Albacar, que diu que amb això defuig de tacticismes, la qual cosa significa que en la votació anterior
emprava el tacticisme. En tot cas, senyor Albacar, li agraeixo el seu vot favorable, en general, el vot
favorable de tots els grups.
I fent esment al que comentava la senyora Espuny, agrair que haguéssem introduir aquests matisos,
en benefici de la moció. Mire jo, sí, és així, i des d’Esquerra Republicana som un partit amb esperit de
diàleg sempre, i per tant, amb predisposició d’arribar a un acord amb tothom. Encara que a vegades
ens abstinguéssem a les mocions, estem en predisposició d’arribar a acords amb tothom. Bé, moltes
gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Queda aprovada la moció.»
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta per
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.
II. PART NO RESOLUTIVA
15 – 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:
- 81/2021, de 20/12/2021 – ordinària.
- 82/2021, de 16/12/2021 – extraordinària i urgent.
- 83/2021, de 21/12/2021 – extraordinària i urgent.
- 84/2021, de 27/12/2021 – ordinària.
- 85/2021, de 27/12/2021 – extraordinària i urgent.
- 86/2021, de 29/12/2021 – extraordinària i urgent.
- 01/2022, de 03/01/2022 – ordinària.
- 02/2022, de 10/01/2022 – ordinària.
- 03/2022, de 17/01/2022 – ordinària.
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b) Resolucions de l’Alcaldia:
- De la 2929/2021 a la 3294/2021.
*-*-*
El consistori en queda assabentat.
16 – INFORMES DE L’ALCALDIA.
No n’hi ha.
17 – CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:
a) Mocions.
b) Precs.
c) Preguntes.
1. INTERVENCIÓ DEL SR. SERGI ARNAU
Sr. Arnau: “Gràcies, alcaldessa. Bé, és en relació amb l’informe del defensor de la ciutadania, que vam
preguntar dos o tres mesos en quina situació estava, i ens van dir que s’estava elaborant. Era per si
podien donar novetats al respecte. Gràcies.”
Sra. Alcaldessa: “Està en la mateixa situació, està finalitzant-se i esperem que prompte el puguem
tindre per tal de poder fer un ple extraordinari i poder debatre-ho. Els informarem quan el defensor ho
tinga finalitzat.
Té la paraula el senyor Albacar.”
2. INTERVENCIÓ DEL SR. MIQUEL ÀNGEL ALBACAR
Sr. Albacar: “Moltes gràcies, alcaldessa. Dins de l’àmbit de les obres que s’estan realitzant a l’entorn
de la plaça de la Catedral, on també es renoven els serveis urbans i l’aigua potable, volem saber si
està obra millorarà les pressions d’aigua nocturna als veïns de Remolins, per a què tinguen un nivell
de servei adequat.”
Sra. Alcaldessa: “Moltes gràcies. aquesta és una obra que el que suposa és millorar tota la
canalització de l’aigua entre el barri del Centre i el que és el barri de Remolins, però sí que hi ha uns
problemes que havien tingut uns edificis molt puntuals, que en este cas el que cal és poder
determinar si es complia la normativa per part de l’empresa d’aigües, que així ha estat, i a més a més
s’ha estat en contacte directe amb aquestes comunitats, o amb aquesta comunitat en concret, i
d’altra banda, fa falta també que des de la pròpia comunitat s’instal·li un grup de pressió, que és el
que fan altres comunitats que tenen certa alçada per tal de poder no tindre està problemàtica en
determinades hores de la nit o en determinades hores on la pressió baixa.
En tot cas, estem a disposició de poder continuar treballant amb ells per tal de poder tindre els
serveis que tenen la resta d’habitatges o en este cas de comunitats de veïns que disposen de les
mateixes alçades i que no tenen estòs problemes. Moltes gràcies.
Té la paraula el senyor Vallespí.”
3. INTERVENCIÓ DEL SR. FRANCESC VALLESPÍ
Sr. Vallespí: “Gràcies, alcaldessa. Dues preguntes dins del mateix tema. Estem contents a La
Simpàtica: pintada de la línia vertical central, fins dalt del club de tennis, i també dels passos de
vianants. Bé, se n’han deixat un, que està a tocar al restaurant Julivert, tot i que està advertit per dues
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senyals indicatives de ferro, una menys de les que ha dit abans el regidor. Dues preguntes d’alguns
veïns de la zona Torre Gassià i la meva pròpia. Aquesta senyalització continuarà fins a mig camí, lloc
on la carretera estreteix considerablement? Una pregunta. I la segona: es completarà aquesta
senyalització vertical amb les dues línies que van al costat de la calçada? Quan plou a la nit, és molt
difícil conduir per la zona, i sobretot a les zones de més a dalt, on la carretera s’estreteix molt i no es
pot veure si realment vas per bona direcció, és a dir, la pintada vertical i les dues del costat. Moltes
gràcies.”
Sra. Alcaldessa: “Gràcies, senyor Vallespí. Celebrem que pregunti coses de La Simpàtica, perquè en
tot cas, el senyor Saporta, regidor del barri, els va informar a la mateixa associació de veïns, de quina
era la voluntat en este sentit, que és millorar, i molt, la senyalització del barri, perquè realment feia
falta i així ha estat, s’ha pintat tota la línia i, a més a més també pel que fa a la pujada del seminari, i
s’han pintat tots els passos de vianants també a l’àmbit del parc Nivera, que són les zones més
urbanes.
I en tot cas, pel que fa a l’últim tram de mig camí, correspon finalitzar el pla de millora, que encara no
està finalitzat i que en estòs moments hem tornat a tramitar a l’Ajuntament de Tortosa l’últim tram i,
per tant, quan estiga finalitzada aquella part, que caldrà també fer un nou asfaltatge per part seua,
per part dels promotors, és quan s’acabarà de repintar tota la zona que queda, perquè realment no
correspon a l’ajuntament sinó que correspon al sector últim i, per tant, poder fer aquest asfaltatge i no
pintar ara, quan després hauran de fer els privats un asfaltatge que suposaria esborrar les marques
que s’haurien portat a terme ara. Però en tot cas, s’ha millorat molt la senyalització viària perquè era
un dels objectius, i a més a més era una demanda de l’associació de veïns.”
Sr. Vallespí: “Alcaldessa, una pregunta que no me l’ha contestat dins de la pregunta.”
Sra. Alcaldessa: “Senyor Vallespí, ha de tornar a demanar la paraula, no és una tertúlia ni és un debat
el que estem fent, sinó que torne a demanar la paraula i tindrà de nou dos minuts per tal de poder fer
una nova pregunta. Té la paraula el senyor Vallespí.”
Sr. Vallespí: “Disculpe. És l’edat. La pregunta que jo li he fet, que no me l’ha contestada, una de les
preguntes, que és: faran les ratlles dels laterals de les calçades?”
Sra. Alcaldessa: “En els camins que hi ha al municipi, el que es fa és, d’acord amb el que marca la
Policia Local respecte a la seguretat, establir si són necessàries o no les línies laterals. En este cas ni
ens ho ha demanat la mateixa associació, ni tampoc la Policia ho ha cregut pertinent. Però en tot cas,
als laterals el que sí que farem, d’acord amb el pressupost aprovat per este ajuntament, és poder fer
les voreres que ens permetran poder tindre una millor seguretat viària també en tot el tram des de el
parc Nivera fins a l’ermita de Montserrat, per poder continuar a posteriori amb la resta de trams.
Veiem que no hi ha cap pregunta més? Per tant, queda finalitzat el ple. Moltes gràcies, bona setmana
i aixequem la sessió.”
*-*-*
I sense cap més assumpte per tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió a les vint hores i
cinquanta-cinc minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental
sgJACE

Vist i plau
L’alcaldessa
sgMRP
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