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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
4 / 2022
ASSISTENTS

Tortosa, essent les divuit hores del dia set de
març de dos mil vint-i-dos, prèvia convocatòria
girada a l'efecte, es reuneixen en primera
convocatòria al Saló de Sessions de la casa
consistorial, els membres de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Tortosa que al marge es
relacionen, a l’objecte de realitzar sessió
ordinaria 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 la següent acta:
•

Ordinària 3/2022, de 07 de febrer.
PRESIDÈNCIA

02 – Declaració institucional de l’Ajuntament de Tortosa en relació al conflicte a Ucraïna.
SERVEIS AL TERRITORI
03 – Dictamen de proposta d’acord de posada a disposició de la Generalitat de Catalunya,
Departament d’Educació, de la finca registral núm. 48173, de 10.488 m2, de propietat municipal,
amb destinació a Institut Escola d’Hostaleria i Turisme de les Terres de l’Ebre.
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SERVEIS CENTRALS
04 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la substitució de la garantia definitiva constituïda
mitjançant aval pel soci privat participant en el capital social d’Empresa Municipal de Serveis Públics,
SL, societat d’economia mixta que gestiona els serveis municipals d’abastament d’aigua potable i
clavegueram, incloses les obres de competència municipal relacionades amb el cicle integral de
l’aigua i de cancel·lació i devolució de l’aval mitjançant el qual la referida garantia fou originàriament
constituïda.
05 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de l’establiment del preu públic «PP20 – Preu públic
de la Fira Expoebre».
PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
06 – Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular Tortosa–Alternativa Municipalista per
instar a la Generalitat a oferir la possibilitat d’internalitzar els centres concertats de la ciutat en la
xarxa pública existent.
07 – Proposta del grup municipal Ciutadans–Partido de la Ciudadanía sobre el 8 de març, dia de la
dona.
08 – Proposta del grup municipal Ciutadans–Partido de la Ciudadanía per respectar la voluntat
expressada pels Tortosins en la votació del 28 de maig de 2016 que es va acordar reinterpretar,
mantenir i contextualitzar el Monument de la Batalla de l’Ebre.
09 – Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya–Tortosa Sí–Acord Municipal
contra la bretxa salarial.
10 – Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya–Tortosa Sí–Acord Municipal per
a la genealogia femenina.
11 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya–Candidatura de Progrés amb
motiu del dia 8 de març, dia internacional dels drets de les dones.
12 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa–Movem Terres de l’Ebre–En Comú Guanyem per la
millora del Call Jueu de Remolins.
13 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa–Movem Terres de l’Ebre–En Comú Guanyem per la
revisió del nomenclàtor de la ciutat des d’una perspectiva de gènere.
14 – Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular Tortosa–Alternativa Municipalista per
demanar una millora de l’urbanisme en clau feminista.
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:
- 04/2022, de 24/01/2022 – ordinària.
- 05/2022, de 31/01/2022 – ordinària.
- 06/2022, de 28/01/2022 – extraordinària i urgent.
- 07/2022, de 07/02/2022 – ordinària.
- 08/2022, de 14/02/2022 – ordinària.
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b) Resolucions de l’Alcaldia:
- De la 3295/2021 a la 3633/2021.
16 – Informes de l’Alcaldia.
17 – Control dels òrgans de la corporació:
a) Mocions.
b) Precs.
c) Preguntes.
*-*-*
La Presidència declara oberta la sessió, sotmetent a votació del Ple la declaració d'urgència relativa al
següent assumpte no inclòs a l’Ordre del dia: «Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional
de la modificació de l’ordenança fiscal I-5 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana».
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Bona tarda. Iniciem el ple corresponent a la sessió ordinària del mes de març. En primer lloc,
proposant la incorporació d’un punt fora de l’ordre del dia, en este cas l’acord d’aprovació de
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa
urbana, per tal de poder-lo debatre al llarg de la moció, tenint present que este acord se’ns va enviar
respecte a l’ordenança per part de la Diputació de Tarragona, i que hem de tramitar durant el mes de
març. Passaria a ser el sisè punt de l’ordre del dia, dintre de les propostes que portaríem de la part
resolutiva.»
*-*-*
Sotmesa la declaració d’urgència a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar-la per
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.
*-*-*
Seguidament es procedeix a tractar els assumptes inclosos a l’Ordre del dia, així com també
l’assumpte sobrevingut:
I. PART RESOLUTIVA

SECRETARIA
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LA SEGÜENT ACTA:
•

Ordinària 3/2022, de 07 de febrer.

Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Comencem ara amb l’aprovació de l’acta corresponent a l’ordinària 3/2022, de 7 de febrer. No sé si
hi ha alguna qüestió al respecte. Es pot aprovar? S’aprova per unanimitat. Moltes gràcies.»
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*-*-*
El consistori, per unanimitat de tots els membres presents a la sessió, acorda aprovar-la i ordenar la
transcripció al llibre d’actes.
PRESIDÈNCIA
02 - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA EN RELACIÓ AL CONFLICTE A
UCRAÏNA.
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent
assumpte:
«Vista la declaració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Xarxa d’Alcaldes i
Alcaldesses per la Pau de Catalunya sobre el conflicte a Ucraïna, el text de la qual, és el següent:
Davant l’increment de les hostilitats a les regions ucraïneses de la part oriental del Donbàs, l’entrada
de tropes de l’exèrcit de Rússia a Lugansk i Donetsk, l’escalada bèl·lica entre l’OTAN i Rússia,
l’amenaça de guerra oberta a Ucraïna i la seva possible extensió en l’àmbit regional, manifestem:
La disputa entre Rússia i Ucraïna és un conflicte polièdric en el qual els aspectes històrics, culturals,
geopolítics i econòmics es creuen en un escenari d’enfrontament entre dues potències mundials,
Rússia i l’OTAN. Aquesta gran complexitat requereix una responsabilitat de la mateixa dimensió a
l’hora de trobar-hi una sortida pacífica, no només per part dels actors directament implicats sinó que
també de tots els que poden tenir un paper destacat, en especial per la Unió Europea,per tal de
generar espais de negociació, cooperació i acord.
El trencament de la política de blocs que va representar la caiguda del mur de Berlín el 1989,i el
consegüent pas d’un ordre mundial bipolar a un de multipolar, donava l’oportunitat a entomar els
processos d’emancipació nacional i la resolució pacífica dels conflictes des del diàleg, la cooperació i
el multilateralisme. En aquest sentit, creiem que alinear-se amb un bloc militar no contribueix a
enfortir aquesta voluntat de resoldre els conflictes de manera pacífica i dialogada.
Al contrari, augmenta el perill d’una guerra que ara ja torna a sacsejar Europa.
La societat catalana està compromesa amb la pau i amb la resolució no violenta dels conflictes, tal
com va mostrar de manera massiva les campanyes de solidaritat amb Bòsnia davant del conflicte
dels Balcans ara fa 30 anys, de les manifestacions de la Plataforma Aturem la Guerra ara fa vint anys
davant de la Guerra d’Iraq, o de les mobilitzacions d’ara fa cinc anys a favor de l’acollida de refugiats
derivada de la crisi humanitària provocada per la Guerra de Síria.
Per aquesta raó, i donant resposta a aquest anhel, des del municipalisme solidari creiem que cal
contribuir a desescalar el conflicte i apostar per la desmilitarització de la zona i per l’establiment d’un
diàleg enfocat a la construcció de pau. A dia d’avui, la seguretat i el lliure exercici de drets de la
població civil està en perill, una situació que s’agreujarà molt més amb l’existència d’un conflicte
bèl·lic obert, un fet que generarà de ben segur migracions forçades que caldrà atendre, violència
contra la població civil i una crisi humanitària al cor d’Europa. Per tot això apel·lem a la comunitat
internacional, en especial a la Unió Europea, a adoptar un paper de mediació per preservar la vida i
els drets humans de tota la ciutadania de la regió.
Al Ple de l’Ajuntament es proposa adoptar el següent acord:
Aprovar la declaració institucional amb el text transcrit anteriorment.»
*-*-*
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Passaríem a la declaració institucional de l’Ajuntament de Tortosa en relació amb el conflicte
d’Ucraïna.
Saben que des de Tortosa, com a la resta de ciutats del país, i també, evidentment, del món, seguim
amb molta preocupació tots els fets que s’estan produint a l’entorn d’Ucraïna, arran d’aquesta invasió
militar impulsada pel Govern de Rússia, i que no s’hauria d’haver produït mai. Estos atacs estan
generant moltes morts, tant de militars com de població civil i, per tant, estem veient com de nou amb
la guerra no es pot resoldre res, i que quan pensàvem que això mai ens tornaria a passar aquí, a
Europa, al costat de casa nostra.
No volem cap guerra, ni a Ucraïna ni enlloc, i ens cal que des de la comunitat internacional es treballi
per tal d’aturar-ho i no tindre els testimonis d’aquestes imatges corprenedores de bombardejos. Des
de Tortosa volem reclamar l’aturada de les hostilitats, una solució pacífica i, per tant, mostrem la
nostra més profunda solidaritat amb la població ucraïnesa, a la qual oferim tota l’ajuda que està a les
nostres mans des de l’Ajuntament de Tortosa, i també en demostrar la solidaritat amb la població
russa, que no comparteix aquesta manera de procedir del seu president.
Davant d’estos fets, vam proposar a tots els grups municipals i per unanimitat es va acordar incloure
com a punt de presidència l’aprovació d’esta declaració institucional, amb l’acord de tots els grups, la
declaració institucional aprovada pel Fons Català de Cooperació i Xarxa d’alcaldes i alcaldesses del
país, i també subscrita per l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya.
Per tant, tota la solidaritat amb les persones ucraïneses que resideixen a Tortosa. També la nostra
força i tot l’agraïment a l’Associació És per Tu, que estan acollint infants, famílies procedents de la
zona de Txernòbil, i les famílies que atenen avui, que són uns tortosins més i que tenen la seua família
a Ucraïna i que estan passant per moments molt durs.
Gràcies també a totes les persones que al llarg d’estos dies han fet una recollida de productes d’ajuda
humanitària i a tot el voluntariat que des de fa dies, tant a la Policia Local com a les antigues escoles
del Grup del Temple estan recollint tot el material que la població de Tortosa i del territori està
aportant. Esperem que ben prompte torni la pau.
Procedeixo ara a la lectura de la declaració institucional de l’Ajuntament de Tortosa en relació amb el
conflicte d’Ucraïna:
«Davant l’increment de les hostilitats a les regions ucraïneses de la part oriental del Donbàs, l’entrada
de tropes de l’exèrcit de Rússia, l’escalada bèl·lica entre l’OTAN i Rússia, l’amenaça de guerra oberta a
Ucraïna i la seva possible extensió en l’àmbit regional, manifestem: la disputa entre Rússia i Ucraïna
és un conflicte polièdric en el qual els aspectes històrics, culturals, geopolítics i econòmics es creuen
en un escenari de confrontament entre dues potències mundials, Rússia i l’OTAN. Aquesta gran
complexitat requereix una responsabilitat de la mateixa dimensió a l’hora de trobar una sortida
pacífica, no només per part dels actors directament implicats sinó que també de tots els que poden
tenir un paper destacat, en especial la Unió Europea, per tal de generar espais de negociació,
cooperació i acord.
El trencament de la política de blocs, que va representar la caiguda del mur de Berlín el 1989, i el
consegüent pas d’un ordre mundial bipolar a un de multipolar, donava l’oportunitat a entomar els
processos d’emancipació nacional i la resolució pacífica dels conflictes des del diàleg, la cooperació i
el multilateralisme. En aquest sentit, creiem que alinear-se amb un bloc militar no contribueix a
enfortir aquesta voluntat de resoldre els conflictes de manera pacífica i dialogada. Al contrari, està
augmentant el perill d’una guerra que ara ja torna a sacsejar Europa.
La societat catalana està compromesa amb la pau i amb la resolució no violenta dels conflictes, tal i
com va mostrar de manera massiva les campanyes de solidaritat amb Bòsnia davant del conflicte dels
Balcans ara fa 30 anys, de les manifestacions de la Plataforma Aturem la Guerra de fa vint anys
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davant de la Guerra d’Iraq, o de les mobilitzacions d’ara fa cinc anys a favor de l’acollida de refugiats,
derivada de la crisi humanitària provocada per la Guerra de Síria.
Per aquesta raó, i donant resposta a aquest anhel, des del municipalisme solidari creiem que cal
contribuir a desescalar el conflicte i apostar per la desmilitarització de la zona i per l’establiment d’un
diàleg enfocat a la construcció de pau. A dia d’avui, la seguretat i el lliure exercici de drets de la
població civil està en perill, una situació que s’agreujarà molt més amb l’existència d’un conflicte
bèl·lic obert, un fet que generarà de ben segur migracions forçades que caldrà atendre, violència
contra la població civil i una crisi humanitària al cor d’Europa.
Per tot això apel·lem a la comunitat internacional, en especial a la Unió Europea, a adoptar un paper
de mediació per preservar la vida i els drets humans de tota la ciutadania de la regió.»
Procedim ara, si algun portaveu vol intervindre. Té la paraula en primer lloc el senyor Sergi Arnau.»
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Bé, des de la CUP rebutgem plenament la intervenció militar russa a Ucraïna,
una altra intervenció imperialista de les moltes que s’han donat al món durant les últimes dècades.
En l’imperialisme són els pobles els que sempre posen els morts, i el capital qui sempre guanya. Cal
assenyalar els interessos econòmics i geoestratègics de Putin i l’oligarquia russa, però també els
Estats Units, l’OTAN i la Unió Europea, que porten més de vuit anys alimentant el conflicte al Donbàs,
en què ja han mort més de 14.000 civils.
El «no» a la guerra no por ser utilitzat només quan a l’imperialisme americà i europeu li va bé. Les
guerres del Iemen, Afganistan, Líbia, Kurdistan, Irak, Síria o l’ocupació israeliana de Palestina han
passat perquè els Estats Units han volgut, i ha comptat amb la complicitat de la Unió Europea.
Les mesures que ha pres el Govern de l’Estat envers el poble ucraïnès en forma d’ajuda humanitària,
de corredors segurs a la Unió Europea, o de regularització de la situació de les persones residents a
l’Estat, ha de ser extensible a d’altres conflictes, perquè les víctimes d’una guerra tenen el mateix
valor provinguen d’on provinguen, i sigui quin sigui el color de la seva pell.
Però l’Estat espanyol, del que malauradament formem part, és membre de l’OTAN tot i el rebuig del 53
per cent de catalans i catalanes que vam dir que no volíem. És, per tant, la nostra obligació assenyalar
que el «no» a la guerra també vol dir «no» a l’OTAN, «no» a una política sobirana basada en els
interessos dels Estats Units, i «no» a l’enviament d’armes ni tropes a Ucraïna, sinó a la recerca de la
diplomàcia per a la resolució del conflicte, perquè els interessos de l’OTAN i dels Estats Units són
contraris a la pau. Són els mateixos dels de la indústria armamentista que viuen i s’enriquixen a
través de les guerres i del patiment dels pobles.
Cal exigir, per tant, la sortida de l’Estat espanyol de l’OTAN i treballar per una política internacional
basada en la cooperació i la solidaritat entre pobles. No a la guerra avui i sempre.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Faura.”
Intervenció del Sr. Faura
“Gràcies, alcaldessa. Companys i companyes...”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Perdoni, senyor Faura. No havia vist la senyora Bel, que havia demanat la paraula. Té la paraula la
senyora Bel.”
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Intervenció de la Sra. Bel
“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Des del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya aquí, a Tortosa, com no podia ser d’una altra manera, refermar el nostre suport també al
poble d’Ucraïna, denunciar la barbàrie d’una guerra que no hauria d’haver començat mai, i donar tot
el nostre suport i escalf a totes les persones que lluiten decididament per la pau i per la resolució dels
conflictes amb el diàleg.
Com ha dit l’alcaldessa fa un moment, donar les gràcies a totes les entitats i associacions, en este cas
a Tortosa, representades per l’Associació És per Tu, que estan ajudant amb material i posant tot el seu
esforç també intentant treure les persones que volen sortir del país perquè arribin a llocs segur, i
també, evidentment, fer extensiva este agraïment a totes les associacions que arreu d’Espanya estan
treballant en pos de les persones refugiades i de les persones que estan, en este cas a Ucraïna, patint
els efectes de la guerra.
Tampoc em voldria oblidar de totes aquelles persones que dins del cor de Rússia surten cada dia a
manifestar-se al carrer per demanar pau. Persones que es veuen perseguides pel fet de poder o de
voler manifestar lliurement el seu rebuig a la guerra, i des d’aquí jo penso que també, o almenys des
del Grup Municipal Socialista, els enviem tot el nostre escalf.
I finalment, en una data com avui, prèvia al 8 de març, tampoc voldria oblidar totes les dones, les
dones que patixen i són víctimes de la guerra. En este cas parlem d’Ucraïna, però de totes les guerres
obertes que hi ha al món. Les dones que patixen per doble condició: pel fet de ser víctimes d’una
guerra i pel fet de ser dones. Estem veient com comencen a haver-hi situacions molt complicades i
perilloses per a les dones i les xiquetes a Ucraïna, i per tant també, des del Grup Municipal Socialista
refermar tot el nostre suport a estes dones, a estes xiquetes, a estos xiquets, i la condemna, com he
dit al començament, més enèrgica contra una guerra que no hauria d’haver començat mai. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Faura.”
Intervenció del Sr. Faura
“Gràcies, alcaldessa. Companys i companyes, regidors i regidores. Bé, ja saben vostès que sempre
comencem la intervenció als plens expressant la nostra solidaritat amb les víctimes del procés, tant
aquells que estan a l’exili com tots aquells que per qualsevol motiu són objecte d’un procediment o
una persecució judicial o policial.
També la nostra solidaritat amb les víctimes de la COVID, tant aquells que ens han deixat com els que
estan malalts, com els parents dels que han patit aquesta malaltia. I també, lògicament, aquelles
persones que patixen la crisi econòmica derivada d’aquesta crisi sanitària.
Dit això, simplement la nostra intervenció és, lògicament, com les persones que m’han precedit en el
torn de paraula, per donar tot el suport i l’escalf des d’Esquerra Republicana a la gent del poble
ucraïnès, i lògicament per rebutjar de manera enèrgica les accions bèl·liques que està duent a terme
el Govern rus contra Ucraïna. Per tant, res més que ratificar íntegrament i tornar a subscriure, si cal, la
declaració institucional que l’alcaldessa acaba de llegir. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Jordan.”
Intervenció del Sr. Jordan
“Sí, regidors, regidores, bona tarda a tots i a totes. També des de Movem Tortosa volem manifestar la
nostra preocupació per l’actual guerra entre Ucraïna i Rússia i, per tant, també condemnem la invasió
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que ha fet en este cas el Govern rus de Putin, a este país al cor d’Europa.
En segon lloc també, ens refermem en què estem parlant d’un conflicte polièdric, amb molts aspectes
–culturals, històrics, geopolítics, geoeconòmics de gran complexitat– i que per tant, tampoc és gens
fàcil, com diu el manifest, fer una anàlisi de tot el que està succeint.
Volem també des del nostre grup, des de Movem Tortosa, i pensem que des de tot el municipalisme
solidari, manifestar la necessària contribució a desescalar el conflicte i apostar per la desmilitarització
de la zona i, per tant, continuar buscant totes les sortides diplomàtiques i enfocades des del diàleg
per a evitar que hi haja ja moltes víctimes, que ja en estos moments hi ha, i també aquí afegir-nos,
com deia la portaveu del Grup Socialista, especialment les dones, els xiquets i xiquetes, que són
segurament, també la gent gran, els qui més patixen en una guerra com la que estem veient.
Volem també, evidentment, mostrar la solidaritat amb tots els tortosins i tortosines d’origen ucraïnès
que viuen a la nostra ciutat i que estos dies han pogut veure que, evidentment, estan patint, i molt, el
que estan veient al seu país i també els seus familiars i amics.
I finalment, volem també donar les gràcies a tota la societat de Tortosa, de les Terres de l’Ebre, a
l’Associació És per Tu i a totes les persones que estan col·laborant de manera solidària en donar
suport a tota la gent que està patint esta guerra.
I finalment també, volem manifestar la necessitat i el compromís que Tortosa siga també una ciutat
d’acollida per a totes estes famílies que ja estan arribant i que segurament arribaran en els propers
dies, en els propers mesos, a la nostra ciutat, fugint d’esta guerra. Per tant, des de Movem Tortosa
volíem també manifestar, com dèiem al principi, la nostra solidaritat amb totes les víctimes de la
guerra, i també, evidentment, condemnar una guerra que encara que mos hagués agradat que no
hagués començat mai, la realitat és que ha començat i que per tant, hem de fer tot el possible per a
què acabe el més prompte possible. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Gràcies a tots. Per tant, manifestem aquest rebuig a la guerra que s’està produint, i des de Tortosa
reclamem unànimement la pau i la solidaritat amb la població que està patint esta tragèdia.»
*-*-*
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 AL TERRITORI
03 – DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE POSADA A DISPOSICIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, DE LA FINCA REGISTRAL NÚM. 48173, DE 10.488 M2, DE
PROPIETAT MUNICIPAL, AMB DESTINACIÓ A INSTITUT ESCOLA D'HOSTALERIA I TURISME DE LES
TERRES DE L'EBRE.
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent
assumpte:
“ El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya preveu la creació de l’Institut Escola
d’Hostaleria i Turisme de les Terres de l’Ebre, per a la qual cosa ha interessat d’aquest Ajuntament la
cessió d’una finca urbana per a la seva ubicació.
L’Ajuntament de Tortosa és propietari del solar situat a la partida de Sant Llàtzer, amb la següent
descripció:

- Pàg. 8 / 74 -

JACE / erc

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

“Terreny de forma trapezoïdal situat al terme municipal de Tortosa, partida de Sant Llàtzer de
10.488,00 m2 que termeneja al nord amb finques registrals 1999, 12739, i 18616 propietat de
Subirats Berenguer Immobiliària S.A., al sud amb finca registral 3232 propietat de Subirats Berenguer
Immobiliària S. A. a l'est amb finques registrals 1999 i 3232 propietat de Subirats Berenguer
Immobiliària S. A. i amb finca registral 40388 propietat de Maria José Capafons Espuny, a l'Oest amb
finques registrals 18616, 1999, 10232 i 3232 propietat de Subirats Berenguer Immobiliària S. A”.
Aquesta finca pertany a l’Ajuntament de Tortosa per títol d’agrupació, i consta inscrita al registre de la
propietat núm. 1 de Tortosa, finca núm. 48.173, tom 3839, llibre 955, foli 67.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal d’aquest Ajuntament, de data 23 de febrer de 2022, sobre el
caràcter demanial de la finca descrita, i la seva condició d’equipament públic amb ús urbanístic
compatible amb l’activitat d’Institut Escola d’Hostaleria i Turisme de les Terres de l’Ebre.
Atès que es considera que la finca esmentada reuneix les condicions idònies per a la finalitat
interessada, així com la oportunitat i la conveniència de disposar a Tortosa del referit centre formatiu.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis al Territori emès en sessió de data 28
de febrer de 2022.
Atès el que es disposen els articles 216 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 20 i 27 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de
Catalunya.
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD:
Primer.- Posar a disposició de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació, la finca registral
núm. 48173, quina descripció figura a la part expositiva del present acord, a fi i efecte de la
construcció i posada en funcionament de Institut Escola d’Hostaleria i Turisme de les Terres de l’Ebre.
Segon.- La transmissió de la finca esmentada es realitzarà mitjançant mutació demanial subjectiva, a
favor de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació, prèvia tramitació del corresponent
expedient.
Tercer.- Donar compte del present acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.“
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és el dictamen de proposta d’acord de posada a
disposició de la Generalitat de Catalunya, del Departament d’Educació, una finca registral de 10.488
metres quadrats, de propietat municipal, amb destinació a l’Institut Escola d’Hostaleria i Turisme de
Terres de l’Ebre.
Com saben, l’escola d’hostaleria, en este cas ubicada dintre de l’institut Dertosa, requeria des de fa
anys un nou emplaçament per tal de poder seguir creixement com a tal, i per tal de potenciar-la, tenint
present que el turisme va creixent exponencialment al nostre territori, generant activitat econòmica i
generant cada vegada més oportunitats. Per tant, ens cal també que la formació tinga l’espai que
requerix l’Escola d’Hostaleria i Turisme. En este cas, a la vegada permetrà també poder créixer amb
les diferents branques que permetrien també créixer i, per tant, tindre més cicles formatius diferents,
que faria que encara tingués molt més potencial. Per tant, esta ha estat una reclamació que hem fet
des de l’ajuntament, des del govern municipal al departament, i que cal dir que ara se’ns reclama,
se’ns demana esta posada a disposició d’este terreny.
Per tant, agrair en primer lloc al Departament d’Educació el fet que continue este procés que han
demanat a l’Ajuntament de Tortosa, perquè creiem molt necessari que l’escola tinga un espai propi.
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Està dintre de l’institut Dertosa, al qual també cal agrair que des de sempre ha estat a disposició de
poder tindre este espai compartit amb l’escola de cuina, però ens calia poder assumir estos nous
reptes i, per tant, estem molt contents avui de poder fer esta posada a disposició d’este terreny, que
ens permetrà poder tindre una escola de referència a nivell del territori a la nostra ciutat, aquí, a
Tortosa, i que aglutina totes les branques de l’hostaleria i també del turisme.
Per tant, iniciem este procés i confiem en què des del Govern de la Generalitat s’acabi ja
pressupostant de forma ràpida l’execució d’esta obra i, per tant, puga ser una realitat el més ràpid
possible perquè ho necessita l’escola per créixer, ho necessita l’espai, i a la vegada també ho
necessita el territori per tal de poder seguir potenciant el turisme, com hem fet fins ara.
No sé si hi ha alguna qüestió. Té la paraula el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Sí, primer de tot, solidaritzar-nos una vegada més amb totes les persones exiliades i les més de
4.000 represaliades, i seguir reclamant una llei d’amnistia, perquè només de l’amnistia i
l’autodeterminació es podrà resoldre el conflicte entre l’Estat espanyol i el poble català.
Pel que fa al que comentava l’alcaldessa, ens pareix una molt bona noticia per a la ciutat, i esperem
que no quede només en una declaració d’intencions per part del Departament d’Educació, i també,
tal com vostè deia, que s’acabe dotant de la partida pressupostària necessària per a portar a terme el
projecte.
Sí que volem aprofitar este punt per, també en relació amb el Departament d’Educació, rebutjar
l’anunci del trasllat que han fet de l’escola d’adults a l’antic Betània. Ens sumem a la reivindicació
dels més de 400 alumnes de l’escola, que han recollit més de 1.300 signatures. No sabem ben bé el
grau d’implicació de l’ajuntament en la decisió, però si són favorables al trasllat els demanem que
rectifiquen, ja que estan en converses amb l’ajuntament per la qüestió de l’escola d’hostaleria, els
demanaríem que busquen amb el departament una ubicació alternativa per a l’escola d’adults,
perquè pensem que el trasllat a l’antiga escola Betània no és una bona solució.
Dit això, votem a favor del punt que proposaven.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Un aclariment respecte a l’escola d’adults. Ens hem reunit en diferents vegades amb el
claustre de l’escola d’adults, ens van manifestar el fet que no volien estar en este nou emplaçament.
És una decisió que competeix al Departament d’Educació, natros hem proposat algunes alternatives
diferents, el departament no ha volgut acceptar aquestes alternatives, consideren que la millor
alternativa, pensada per ells, era l’antiga escola Betània i, per tant, en este cas natros no podem fer
res més que manifestar el fet que compartíem també la preocupació respecte als alumnes i respecte
al claustre de l’escola d’adults. I així ho hem fet, ho hem explicat tant al departament, amb les
diferents solucions manifestades, com al claustre del centre.
Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Primer que res, volem mostrar la solidaritat amb tots
els afectats per la COVID, tant sanitària, social com econòmicament. També el suport a la població
d’Ucraïna i rebuig a qualsevol tipus de guerra.
I pel que fa al punt de l’ordre del dia, un nou institut d’escola d’hostaleria i turisme a Tortosa és bo per
a les Terres de l’Ebre. Des de Ciutadans sempre estem a favor de millorar les nostres terres, per tant,
el nostre vot serà favorable.”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. No sé si algú més ha demanat la paraula. Té la paraula el senyor Jordan.”
Intervenció del Sr. Jordan
“Sí, regidors i regidores. També des de Movem Tortosa votarem de manera favorable a la cessió
d’estos terrenys, perquè considerem que és necessària la construcció d’esta escola d’hostaleria i de
turisme de les Terres de l’Ebre, que estigui ubicada a la nostra ciutat, i que per tant, es porte
endavant.
Sí que mos ha sorprès, sincerament, el fet que es cedisquen estos terrenys i no uns altres, sobretot
perquè el senyor Roig, i en este cas el Partit Socialista, durant molts anys havien defensat que en
estos terrenys s’havia de construir el tercer institut de la ciutat. Però en tot cas, tenint en compte que
aquí i ara el que estem fent és cedir-lo per a la construcció d’esta nova escola, igualment votarem
favorablement, perquè pensem que és una bona solució.
I per altra banda, ja que també el senyor Arnau ha comentat el tema en relació amb l’escola d’adults,
també manifestar el nostre rebuig a què des del Departament d’Educació es tire endavant esta
ubicació de l’escola d’adults a l’antic Betània, perquè també considerem que s’hauria d’haver escoltat
la comunitat educativa, en este cas l’alumnat i el professorat que, com tots sabem, durant estos dies,
setmanes, s’estan manifestant de manera pública en moltes entrevistes, en molts articles, en molts
llocs d’opinió, dient que el que calia era buscar en tot cas una altra ubicació molt més propera a nivell
de ciutat que no en aquest indret.
Per tant, bé, aprofitant també que ha sortit el tema d’Educació ho volíem comentar, i en tot cas,
demanar-li a l’alcaldessa que insistisca a nivell del Departament d’Educació per veure si poden trobar
una alternativa. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“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
04 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA
CONSTITUÏDA MITJANÇANT AVAL PEL SOCI PRIVAT PARTICIPANT EN EL CAPITAL SOCIAL D'EMPRESA
MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS, SL, SOCIETAT D'ECONOMIA MIXTA QUE GESTIONA ELS SERVEIS
MUNICIPALS D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM, INCLOSES LES OBRES DE
COMPETÈNCIA MUNICIPAL RELACIONADES AMB EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA I DE CANCEL·LACIÓ I
DEVOLUCIÓ DE L'AVAL MITJANÇANT EL QUAL LA REFERIDA GARANTIA FOU ORIGINÀRIAMENT
CONSTITUÏDA.
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent
assumpte:
«Vist l’escrit que ha tingut entrada en data 12 de gener de 2022 al Registre General d’aquest
Ajuntament amb número 405, en el qual se sol·licita autorització de la substitució de l’aval bancari per
import de 670.750 euros, mitjançant el qual es constituí en el seu dia la garantia definitiva
corresponent al contracte per a la integració com a soci privat de la Unió Temporal d’Empreses amb
CIF U65397325 [integrada per les empreses AGUAS DE VALENCIA, SA, amb CIF A46000477,
COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA, amb CIF A60401585 i COMSA EMTE
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MEDIOAMBIENTE, SLU, amb CIF B28628519] participant en el capital social de la societat d’economia
mixta que gestiona els serveis municipals d’abastament d’aigua potable i clavegueram d’aquest
Ajuntament, incloses les obres de competència municipal relacionades amb el cicle integral de
l’aigua, així com la cancel·lació i devolució de la garantia definitiva constituïda inicialment mitjançant
aval emès per l’entitat Banco de Valencia, SA.
Resultant que el Ple Municipal, mitjançant acord adoptat en sessió de data 2 d’agost de 2010,
posteriorment elevat a definitiu en sessió de data 2 de setembre del mateix any, adjudicà a la referida
Unió Temporal d’Empreses el contracte per a la integració d’aquesta com a soci privat participant en
el capital social de la societat d’economia mixta EMSP, SL que gestiona els serveis municipals
d’abastament d’aigua potable i clavegueram de l’Ajuntament de Tortosa, incloses les obres de
competència municipal relacionades amb el cicle integral de l’aigua.
Resultant que la garantia definitiva corresponent a l’esmentat contracte, per import de 670.750
euros, es constituí en data 20 d’agost de 2010 davant la Tresoreria Municipal mitjançant aval de
l’entitat Banco de Valencia, SA inscrit en el Registre Especial d’Avals i Garanties amb el número
10007717.
Resultant que, una vegada verificat l’aval emès en data 31 de desembre de 2021 per l’entitat
Bankinter inscrit en el Registre Especial d’Avals amb el número 0508243 mitjançant el qual es
constitueix la garantia que substitueix a la inicialment constituïda, s’ha procedit a efectuar la
constitució i dipòsit d’aquest en data 13 de gener de 2022 a la Tresoreria Municipal, expedint-se per
aquesta la corresponent carta de pagament que n’acredita la seva constitució.
Considerant que la finalitat de les garanties és la de respondre del compliment de les obligacions
derivades dels contractes i cobrir les responsabilitats a les quals aquestes resten afectes per la qual
cosa no s’aprecia inconvenient en aprovar la substitució d’una garantia per altra així com per procedir
a la cancel·lació i devolució de l’aval mitjançant el qual es constituí inicialment aquesta, màxime quan
tampoc hi ha constància fins la data de responsabilitats que siguin exigibles amb càrrec a la garantia
constituïda.
Considerant que la competència per resoldre sobre la petició formulada correspon al Ple Municipal
per ser l’òrgan de contractació que, segons les previsions competencials de la legislació contractual
aplicable, dugué a terme l’adjudicació del contracte.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Serveis Centrals, emès en sessió de 22 de
febrer de 2022:
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la substitució, demanada per la UTE amb CIF U65397325 [integrada per les
empreses AGUAS DE VALENCIA, SA, amb CIF A46000477, COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE
CATALUNYA, SA, amb CIF A60401585 i COMSA EMTE MEDIOAMBIENTE, SLU, amb CIF B28628519]
que participa com a soci privat en el capital social d’EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PUBLICS SL,
amb CIF B43680479, societat d’economia mixta que gestiona els serveis municipals d’abastament
d’aigua potable i clavegueram de l’Ajuntament de Tortosa, incloses les obres de competència
municipal relacionades amb el cicle integral de l’aigua, de la garantia definitiva constituïda
originàriament davant la Tresoreria Municipal per respondre de les obligacions derivades de
l’esmentat contracte mitjançant aval de l’entitat Banco de Valencia, SA, per import de 670.750 euros,
per la garantia definitiva igualment constituïda davant la Tresoreria Municipal mitjançant aval bancari
de l’entitat Bankinter, amb el mateix objecte i pel mateix import de 670.750 euros.
Segon.- Cancel·lar l’aval de l’entitat Banco de Valencia, SA, mitjançant el qual es constituí
originàriament la referida garantia, i procedir a retornar aquest a la referida Unió Temporal
d’Empreses una vegada s’ha verificat l’adequada constitució i substitució per un altre aval bancari
pel mateix objecte i import.
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Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Tresoreria Municipal perquè en prengui coneixement i
procedeixi segons el disposat en els acords primer i segon anteriors.
Quart.- Notifiqui’s aquest acord a la UTE adjudicatària del contracte així com a les empreses
participants en aquesta. »
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Passem al següent punt de l’ordre del dia. En este cas és el dictamen de proposta d’acord
d’aprovació de la substitució de la garantia definitiva constituïda mitjançant aval pel soci privat,
participant en el capital social de l’Empresa Municipal de Serveis Públic, societat d’economia mixta,
que gestiona el servei municipal d’abastament d’aigua potable i clavegueram, incloses les obres de
competència municipal relacionades amb el cicle integral de l’aigua i de cancel·lació i devolució de
l’aval mitjançant el qual la referida garantia fou originàriament constituïda.
No sé si hi ha alguna intervenció? Té la paraula el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Bé, natros ens hi abstindrem. Som conscients que només canviem l’aval de
banc, però com sempre, mostrem el nostre rebuig a la privatització del 49 per cent de l’empresa
d’aigües, que entenem que no s’hauria d’haver produït mai. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula el senyor Jordan.”
Intervenció del Sr. Jordan
“Sí. En este cas també és per manifestar la nostra abstenció.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies.»
*-*-*
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).
05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE L'ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC «PP20 PREU PÚBLIC DE LA FIRA EXPOEBRE».
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent
assumpte:
«L’Ajuntament de Tortosa organitza la Fira Expoebre, en el marc de la qual s’inclouen salons
especialitzats com Ebreambient, Celebrem, etc.... Per a la seva organització i finançament cal
determinar els preus públics dels serveis mitjançant l’establiment dels mateixos tenint en compte la
realitat econòmica i social de l’escenari per a la reactivació post-Covid-19.
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La Fira Expoebre es celebra als espais interiors del pavelló firal i al recinte exterior, així com a les zones exteriors habilitades al Parc de la Fira. Els preus públics que es plantegen cerquen una major participació dels diferents sectors i, així, contemplen importants descomptes en interiors i exteriors. Això
ha de facilitar i promoure de forma directa l’activitat econòmica dels expositors que alhora revertirà directament al municipi com així demostren nombrosos estudis .
Aquesta activitat econòmica generada des de la participació com a expositors vindrà de la mà d’uns
visitants que, com ve succeint des de fa anys, accediran a l’Expoebre de forma gratuïta i on descobriran nous espais i activitats.
Els preus públics es troben regulats als articles 41 a 47 i el 127 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
L’article 44 en el seu apartat 1 determina que els preus públics han de cobrir com a mínim el cost del
servei prestat o l’activitat realitzada.
El mateix article 44, en el seu apartat 2, indica que, quan existeixen raons socials, benèfiques, cultu ral o d'interès públic que ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per baix del cost del servei.
En aquests casos s'haurà de consignar al pressupost de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.
La necessitat de facilitar la reactivació econòmica en l’escenari post covid-19, així com l’impacte econòmic, directe i indirecte, que significa per al municipi la celebració de les fires, aplicat a la Fira Expoebre, tal i com conclouen nombrosos estudis publicats justifica l’interès per a l’aprovació dels preus públics per baix del cost del servei.
Atès que l’article 47.1 determina que l’establiment o modificació dels preus públics correspon al Ple
de la Corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de Govern Local.
Vist l’informe econòmic-financer emès en data 31 de gener de 2022 pel tècnic coordinador de Fires.
Vist l’informe núm 81/2022 emès per la Intervenció Municipal en data 22 de febrer de 2022 .
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Serveis Centrals, emès en sessió de 1 de març
de 2022:
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’establiment del preu públic “PP20 - Preu públic de la Fira Expoebre” amb el text
següent:
“PP20 – Preu públic de la Fira Expoebre
Art. 1r.- Fonament legal
Fent ús de les atribucions conferides als articles 41 al 47 i 127 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de Tortosa
estableix el Preu públic per la prestació de serveis de la Fira Expoebre.
Art. 2n.- Naixement de l'obligació
L'obligació de pagar els preus públics neix des de que s'iniciï la prestació del servei o la realització de
l'activitat, si bé la corporació podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a
l'article 46 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals. En aquest cas, per a la prestació de serveis de la fira Expoebre.
Art. 3r.- Obligats al pagament
Són obligats al pagament del preu públic els qui es beneficien de la prestació dels serveis i activitats
que es realitzin en el marc del certamen de la Fira ExpoEbre.
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L’obligació de pagament del preu públic neix al moment de l’inici de la prestació del servei o a la
realització de l'activitat. A aquest efecte, s’entén que s’inicia en el moment de la seva adjudicació, la
qual es justifica amb l’emissió de la factura corresponent.
En els casos de sol·licitud de servei amb pagament avançat, la quantitat lliurada a compte es
retornarà si no es pot procedir a la confirmació del servei sol·licitat.
La renúncia per part de l’expositor a participar al certamen un cop feta la confirmació dels serveis
s’ha de fer per escrit. Si la renúncia a participar es realitza amb al menys 15 dies d’antelació o bé
aquesta és motivada per causa de força major degudament acreditada es tindrà dret a la devolució de
l’import efectivament satisfet un cop descomptades les despeses que s’hagin materialitzat per part de
l’organització, i en el cas que es torni a adjudicar.
L’incompliment d’alguna d’aquestes condicions implicarà la no devolució de l’import.
Art. 4t.- Quantia
La quantia del preu públic es determina a l’annex I del present text.
Article 5è.- Normes de gestió
Les normes de gestió es determinen a l’annex II del present text.
Article 6è.- Exempcions i bonificacions
S’estableixen les següents bonificacions:
- del 100% dels serveis, per a les entitats sense ànim de lucre que presentin petició per escrit amb un
mínim de 15 dies d’antelació a la data d'inauguració, juntament amb memòria de les activitats
previstes al seu estand i documents que acreditin la seva condició d’entitat sense ànim de lucre.
- del 25 % del servei exterior, per als expositors amb superfície d'estand d'entre 96 i 225 m2.
- del 30 % del servei exterior, per als expositors amb superfície d'estand de més de 225 m2.
- del 15 % del servei pavelló firal, per als expositors amb superfície de 36 m2 o més.
- del 10% del servei Pack estand interior, per als expositors amb superfície entre 24 m2 i 35m2.
- del 15% del servei Pack estand interior, per als expositors amb superfície de 36 m2 o més.
- del 50% dels serveis a l’interior, per a les associacions empresarials, econòmiques, organismes
oficials, institucions, etc. , amb conveni de col·laboració signat amb motiu d’Expoebre.
Art. 7è. Pagament
Si la inscripció es realitza amb, al menys, 15 dies d’antelació a la celebració de la Fira:
•
•

A la sol·licitud d'inscripció al certamen, el peticionari haurà d'ingressar el 50% de l'import
corresponent.
L’import que resti abans de la celebració del certamen.

Si la inscripció es realitza en els 15 dies anteriors a la celebració de la Fira:
•

A la sol·licitud caldrà efectuar el pagament de l’import íntegre.

El pagament de la resta de prestacions de serveis que puguin sol·licitar els interessats s’efectuarà
contra la presentació del càrrec i, en tot cas, abans de la finalització de la Fira.
Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, el servei o l'activat no es preste o
desenvolupi, procedirà la devolució de l'import corresponent.
Disposició addicional
Les quanties del preu públic regulades en el present acord es gravaran amb l'IVA que legalment
correspongui.
Disposició final
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Aquest preu públic entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOPT i se’n mantindrà la seva
vigència fins que s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX I
En el present annex es determina la quantia del preu públic per als diferents serveis

A) SERVEIS
1. EXTERIOR

6,00 €/m2

2. VENDA ALIMENTACIÓ

12,00 €/m2

3. BARS I SIMILARS

20,00 €/m2

4.TERRASSES BARS

12,00 €/m2

5. PACK CARPA MERCAT 3X3

220,00 €

6. ATRACCIONS ADULTS

30,00 €/ml

7. ATRACCIONS PETITS

25,50 €/ml

8. CASETA FIRAIRE

20,00 €/ml

9. PAVELLÓ FIRAL

28,00 €/m2

10. PACK ESTAND PAVELLÓ 4X3

480,00 €

11. PACK CELEBREM

210,00 €

12. TAULELL CELEBREM

115,00 €

13. PACK ESTAND ARTESANIA

175,00 €

B) SUBMINISTRAMENTS
14.ELECTRICITAT DE 2201 a 3300 W

32,00 €

15.ELECTRICITAT DE 3.301 a 6.600 w

66,80 €

16.ELECTRICITAT DE 6.601a 10.000 w

94,55 €

17.ELECTRICITAT SUP. A 10.000 w
18.AIGUA (connexió i consum)
19.NETEJA ESTAND

12,50 €/Qw
55,30 €
3,20 €/m2

C) SERVEIS DE MUNTATGE

20. CARPA (3X3), tarima,llum i rètol

270,00 €

21. CARPA (4X3), tarima, llum i rètol

331,50 €

22. CARPA (5X5), tarima i llum

710,00 €

23.ESTAND INTERIOR OCTOGONAL

28,25 €/m2

24.ESTAND INTERIOR CARPA

22,70 €/m2

25.MOQUETA COL.LOCADA

5,85 €/m2

26.CANVI COLOR MOQUETA

1,15 €/m2
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27.TARIMA NORMAL

113,60 €

29.MAGATZEM AMB PORTA 2X1

139,00 €

30.MAGATZEM AMB PORTA 2X2

179,55 €

31.MAGATZEM AMB PORTA 2X3

219,60 €

32.DESPATX SEMI-VIDRE-PORTA 2X1

199,75€

33.DESPATX SEMI-VIDRE-PORTA 2X2

218,25 €

34.DESPATX SEMI-VIDRE-PORTA 2X3

259,30 €

35.DESPATX SEMI-VIDRE-PORTA 3X3

281,50 €

36.VITRINA OCTOG. 1X1 VIDRE 1,4

166,95 €

37.VITRINA OCTOG.1X0,5 VIDRE 1,4

130,40 €

38.PRESTATGE 1 X 0,25

12,60 €

39.PRESTATGE LIBER 1 X 0,25

15,50 €

40.TAULELL 1X0,5X0,85

45,70 €

41.TAULELL 1X0,5X1,10

52,85 €
113,40 €

43.CANVI COLOR PANEL OCT. 1 MT

30,55 €

44.CANVI COLOR FRONTIS M.L.

11,95 €

45. PORTA NORMAL

58,60 €

46.VIDRE FUMÉ 2,24 X 0,5

43,90 €

47.RETOL/CARTELA

36,04 €

48.BUTACA

22,15 €

49.CADIRA

9,20€

50.TAULA DESPATX

38,60 €

51.TAULA RODONA

23,20 €

52.TAULA CENTRE

18,25 €

53.TAULA AEROPORT

42,30 €

54.TAMBORET

19,70 €

55.MOBLE FULLETONS 1 PORTA

27,65 €

56.MOBLE FULLETONS 2 PORTES

27,70 €

57.PRESTATGERIA

28,10 €

58.FRIGORÍFIC

61,65 €

59.ESCOMESA 1100 W

42,55 €

60.ESCOMESA 2200 W

48,10 €

61.ESCOMESA 3300 W

51,40 €

62.ESCOMESA 4400 W

66,30 €

63.ESCOMESA 5500 W

71,90 €

64.ESCOMESA 6600 W

87,35 €

65.POTÈNCIES SUPERIORS

info@tortosa.cat

6,50 €/m2

28.MAGATZEM AMB PORTA 1X1

42.TAULELL VITRINA
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12,80 €/ Qw
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66.FOCUS ROTATIU 100W

24,30 €

67.FOCUS PINÇA 100W

16,15 €

68.PROJECTOR QUARS 300 W

47,15 €

69.PROJECTOR QUARS 500 W

52,30 €

70.PROJECTOR QUARS 1000 W

71,35 €

71.ENDOLL MONOFÀSSIC

16,70 €

72.ENDOLL MONOFÀSSIC DOBLE

23,50 €

73. PLAFÓ MELAMINA 1M.

21,65 €

74.RESTA DE SERVEIS

+20% preu compra

D) PUBLICITAT
75. SUPORTS PUBLICITARIS

+20% preu compra

ANNEX II
A1- Exterior. Expositors que contractin serveis a l’exterior del recinte firal en zones de maquinària
agrícola, industrial, serveis, automoció i/o activitats no alimentàries.
A2- Venda alimentació. Expositors de venda directa de productes d’alimentació al recinte exterior.
A3- Bars i similars. Expositors de bars, xurreries, etc. Preferentment ubicats a l’exterior de la URV /
Parc de la Fira.
A4- Terrasses bars. Expositors que contractin serveis per a taules i cadires complement d’activitat A3
ubicats a l’exterior.
A5- Pack carpa mercat 3x3. Inclou amb preu unitari els serveis i muntatge de carpa 3x3 per a
expositors de les zones anomenades “mercat” a l’exterior.
A6- Atraccions adults. Preu metre lineal d’atraccions públic adult a l’exterior.
A7- Atraccions petits. Preu metre lineal d’atraccions públic infantil a l’exterior.
A8- Caseta firaire. Preu metre lineal casetes de fira a l’exterior.
A9- Pavelló firal. Expositors que contractin a l'interior del pavelló firal, excepte que contractin altres
modalitats de pavelló.
A10- Pack estand pavelló 4x3. Inclou amb preu unitari els serveis i muntatge d’estand 4x3 a l’interior.
Per a mides superiors o inferiors s’aplicarà proporcionalment el preu/m2 resultant i si s’escau amb
les bonificacions que corresponguin segons l’article 6è.
A11- Pack Celebrem . Inclou amb preu unitari els serveis i muntatge d’estand 4x2 al saló Celebrem.
Per a mides superior s’aplicarà proporcionalment el preu/m2 resultant.
A12- Taulell Celebrem. Inclou amb preu unitari els serveis i muntatge de mostrador i pared de fons 2
metres a l’interior saló Celebrem.
A13- Pack estand artesania. Inclou amb preu unitari els serveis i muntatge d’estand 3x2 a aquesta
zona a l’interior. Per a mides superiors s’aplicarà el preu/m2 resultant.
B13-17- Electricitat. Consum elèctric per trams segons potència declarada.
B18- Aigua. Quantitat fixa per instal·lació i consum als expositors que ho sol·liciten.
B19- Neteja estand. Servei disponible per als expositors que ho sol·liciten.
C20-73- Serveis de muntatge. Serveis a disposició de l'expositor per a l'adequació del seu espai.
C74- La fira és en disposició d’atendre les demandes de serveis de l’expositor amb el marge establert
per gestió i coordinació.
D75- Per la gestió de suports publicitaris no inclosos als espais d’expositors.“
SEGON.- Publicar el corresponent anunci al BOPT per al seu coneixement general.
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TERCER.- Publicar el present acord a l’apartat corresponent de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Tortosa. »
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el dictamen de proposta d’acord d’aprovació de
l’establiment del preu públic de la Fira ExpoEbre per a enguany.
Com saben, ja els ho va presentar el regidor en comissió, el fet de voler fer aquesta reducció del preu,
per tant també de potenciar l’ExpoEbre, tenint present que portem dos anys sense realitzar-la, arran
de la pandèmia, i amb l’objectiu també de reactivar-la, dotant-la també de nous espais d’activitats.
No sé si algú demana la paraula? Té la paraula el senyor Jordan.”
Intervenció del Sr. Jordan
“Sí. En este cas també el nostre grup votarà abstenció, perquè com ja li vam dir al regidor de Promoció
Econòmica, considerem que la reducció és important però és insuficient. Però també, en este sentit,
vull agrair públicament el fet que el regidor mos convoqués a tots els grups municipals per a poder
debatre i opinar sobre les millores a la Fira d’ExpoEbre. En el nostre cas, vam fer tota una sèrie de
propostes, que em consta que algunes es tindran en compte i, per tant també volia aprofitar per agrair
públicament el fet que fes aquesta reunió.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Estem parlant que es porta a terme una reducció del preu d’una mitjana del 25 per
cent, per tant, esperem i confiem també que això serveixi per tal que poguéssem ajudar els diferents
expositors a l’hora de poder també reactivar el seu negoci i la seva empresa.»
*-*-*
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), ERC–TS–AM (4),
PSC–CP (3), Cs (1) i CUP–AMUNT (1); i cinc abstencions corresponents als membres de la corporació
dels grups municipals de MT–MTE–ECG (5).
ASSUMPTE FORA DE L’ORDRE DEL DIA.
Prèvia declaració d'urgència per no figurar a l’Ordre del dia, el Ple de l’Ajuntament coneix del següent
assumpte:
06 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL I-5 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent
assumpte:
“Per decret d’Alcaldia 470/2022 de data 21 de febrer de 2022 s’ha incoat expedient amb la finalitat
d’aprovar la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana d’aquest Ajuntament.
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La modificació de la referida ordenança fiscal ve motivada pel Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de
novembre, pel qual es modifica la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, adaptant-la a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional
respecte de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) en
referència als supòsits de subjecció a l'impost i del càlcul de la base imposable.
El Reial Decret Llei 26/2021 estableix en la seva disposició transitòria única que els ajuntaments que
tinguin establert l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana hauran de
modificar, en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor del referit Reial Decret Llei, la seva
ordenança fiscal per adequar-la al que disposa el mateix.
La Diputació de Tarragona ha elaborat i aprovat un model tipus d’ordenança adaptada al nou
contingut de la Llei així com el procediment específic a seguir pels ajuntaments que vulguin fer
efectiva la seva adhesió que ha estat publicat al BOPT inserció CVE 2022-01506, de data
03/03/2022.
Vist l’informe emès pel cap de la unitat de Gestió d’Ingressos.
Vist l’informe número 22, de data 3 de març de 2022 emès pel Secretari accidental.
Vist l’informe número 120/2022, de data 3 de març de 2022 emès per l’Interventor.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de 4 de
març de 2022:
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número I-5 reguladora de
l’Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana el text de la qual ve donat pel
corresponent text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona i publicat al BOPT inserció CVE 202201506, de data 03 de març de 2022, al qual aquest Ajuntament s’adhereix, regulant, dintre del seu
àmbit d’ordenació, els apartats 4, 5 i 6 de l’article 7è així com els articles 8è i 9è, amb el text íntegre
resultant, que figura com annex al present acord.
SEGON.- El text dels articles 7è, 8è i 9è de l’ordenança fiscal referida és el següent:
-

El text íntegre de l’article 7è queda amb el tenor literal següent:

“Article 7. Base imposable.
1. La base imposable de l’impost està constituïda per l'increment real de valor dels terrenys de
naturalesa urbana posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període
màxim de vint anys.
2. Quan el terreny ha estat adquirit pel transmitent per quotes o porcions en dates diferents, es
consideren tantes bases imposables com dates d'adquisició, establint-se cada base de la següent
forma:
a Es distribueix el valor del terreny proporcionalment a la porció o quota adquirida en cada data.
b A cada part proporcional, s'aplica el percentatge d'increment corresponent al període
respectiu de generació de l'increment de valor.
3. El valor del terreny en el moment de la meritació és el que s'estableix en les següents regles:
a En les transmissions de terrenys, el valor d'aquests en el moment de la meritació és el que
tenen determinat en aquest moment a l'efecte de l'impost sobre béns immobles.
No obstant això, quan aquest valor és conseqüència d'una ponència de valors que no
reflecteix modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l'aprovació de la citada
ponència, es pot liquidar provisionalment l’impost conformement a aquest valor. En aquests
casos, en la liquidació definitiva s’ha d’aplicar el valor dels terrenys una vegada s'ha obtingut
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conforme als procediments de valoració col·lectiva que s'instrueixen, referit a la data de la
meritació. Quan aquesta data no coincideix amb la d'efectivitat dels nous valors cadastrals,
aquests valors s’han de corregir aplicant els coeficients d'actualització que corresponguin,
establerts a aquest efecte en les lleis de pressupostos generals de l'Estat.
Quan el terreny, fins i tot sent de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de
característiques especials, en el moment de la meritació de l'impost, no té determinat el valor
cadastral, l'Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el referit valor cadastral sigui
determinat, referint aquest valor al moment de la meritació.
b

En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per determinar
l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional als valors
dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les normes fixades a l'efecte en
l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels
preceptes següents:
a.i El valor de l’usdefruit temporal es considera proporcional al valor dels béns, a
a.ii

a.iii
a.iv

a.v
a.vi

c

raó del 2 per 100 per cada període d’un any, sense que mai pugui excedir el
70 per cent.
En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del
valor total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a
mesura que l'edat augmenta, en la proporció de l'1 per cent menys per cada
any més, amb el límit mínim del 10 per cent del valor total.
Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un
termini superior a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar
fiscalment una transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria.
El valor dels drets reals d'ús i habitació és el que resulta d'aplicar al 75 per
cent del valor del terreny sobre el qual s'han d’imposar, les regles
corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els
casos.
El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència
entre el valor de l'usdefruit, ús o habitació i el valor cadastral del terreny.
Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s’han d’imputar pel capital,
preu o valor que les parts han pactat en constituir-los, si és igual o major que
el que resulta de la capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual,
o aquest darrer si aquell preu fos menor. En cap cas el valor així imputat no
ha de ser superior al que tenen determinat en el moment de la transmissió a
l'efecte de l'impost sobre béns immobles.

En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un
terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret real
de superfície, el valor de referència és la part del valor cadastral que resulta del mòdul de
proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulta d'establir la
proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o el
subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes plantes.
En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, cal atenir-se, per tal d'establir-ne la
proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent.

d

En els supòsits d'expropiació forçosa, el valor de referència és la part del preu just que
correspon al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat a l’esmentat terreny fos
inferior; en aquest cas preval aquest últim sobre el preu just.

e

En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries del dret civil de
Catalunya, cal aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui
la facultat de disposar dels béns; en aquest darrer supòsit, cal liquidar l’impost pel domini ple.

4. (sense contingut)
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5. (sense contingut)
6. La base imposable es calcula aplicant sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, un
cop aplicat, en el seu cas, el coeficient reductor de l’apartat 4 d’aquest article, i la reducció legal
previst a l’apartat anterior, el coeficient que correspon segons el període de generació de l’increment
de valor, i que correspon, per a cada període de generació, el màxim actualitzat vigent, d'acord amb
l'article 107.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març. En el cas que les lleis de pressupostos generals de l'Estat, o una
altra norma dictada a aquest efecte, procedeixin a la seva actualització, s'entendran automàticament
modificats, facultant-se a l'Alcalde/Alcaldessa per a, mitjançant resolució, donar publicitat als
coeficients que resultin aplicables.
7. Quan, a instància del subjecte passiu, es constata que, seguint les regles de valoració establertes
apartat p de l’article 3 d’aquest ordenança, l’import de l’increment de valor és inferior a l’import de la
base imposable determinada d’acord amb el previst al paràgraf anterior, es pren com a base
imposable l’import de l’increment de valor, obtingut per la diferència entre el preu de transmissió i el
d’adquisició del terrenys.”
-

El text íntegre de l’article 8è queda amb el tenor literal següent:

“Article 8. Tipus de gravamen, quota íntegra i quota líquida.
1. El tipus de gravamen és del 30 per 100.
2. La quota íntegra resulta d’aplicar sobre la base imposable del tribut el tipus de gravamen.
3. La quota líquida resulta d’aplicar sobre la quota integra les bonificacions establertes en aquesta
ordenança.”
-

El text íntegre de l’article 9è queda amb el tenor literal següent:

“Article 9. Bonificacions.
1. Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’Impost, en les transmissions de terrenys, i en
la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini sobre els terrenys que
afectin l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus
descendents de primer i segon grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i
adoptants.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figura empadronat el causant. No
obstant, s'entén que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, quan la
baixa en el padró ha estat motivada per causes de salut suficientment acreditades o pel trasllat a una
residencia de gent gran.
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar conjuntament com
l’habitatge habitual, sempre i quan es troben situats al mateix edifici o complex urbanístic.
En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació cal que l'immoble adquirit, en el moment de
la defunció del causant, no estigués total o parcialment cedit a tercers.”
TERCER.- Sotmetre, de conformitat amb el que estableix l’article 17 del RDL 2/2004, de 5 de març,
els acords precedents a informació pública i audiència de les persones interessades per un termini de
trenta dies des de la publicació de l’anunci al BOPT, de manera que en aquest període les persones
interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Transcorregut el termini d’exposició sense que s’hagin produït reclamacions, els acords adoptats
esdevindran aprovats definitivament, de conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del RDL
2/2004, de 5 de març.
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Si es formulen reclamacions dins del període esmentat el Ple resoldrà sobre les mateixes, aprovant
definitivament la modificació de l’ordenança fiscal.
Aprovada definitivament la modificació de l’ordenança fiscal objecte del present acord, el seu text
íntegre serà publicat al BOPT.
ANNEX: Text íntegre de l’Ordenança fiscal número I-5, reguladora de l’Impost sobre l'increment dValor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
«ORDENANÇA FISCAL NÚM I-5, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Article 1. Fonamentació jurídica de l’impost.
Aquest text s'aprova en exercici de la potestat reglamentària reconeguda als ens locals, -en la seva
qualitat d'Administració Pública de caràcter territorial-, en els articles. 4.1. a), b) i 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, facultat específica dels articles 15.2 i
59.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb el que s'estableix en els articles 104 a 110 d'esmentat
text refós.
Article 2. Naturalesa i fet imposable.
1. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut municipal i
directe, el fet imposable del qual és l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa
urbana i que es manifesta a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la
constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys
esmentats al llarg d’un període màxim de 20 anys. Per a considerar-los de naturalesa urbana s’ha
d’atendre el que s'estableix en la regulació de l'impost sobre béns immobles, amb independència que
els terrenys estiguin integrats en béns immobles classificats com de característiques especials o que
estiguin o no considerats com a tals en el Cadastre o en el Padró corresponent a béns d’aquesta
naturalesa.
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior pot consistir en:
a) Un negoci jurídic mortis causa.
b) Un negoci jurídic inter vivos, sia de caràcter onerós o gratuït.
Article 3. Actes no subjectes.
No estan subjectes a l’impost:
a

b

c

L’increment de valor que experimenten els terrenys que tenen la consideració de rústics als
efectes de l’impost sobre béns immobles. En conseqüència, hi està subjecte l’increment de
valor que experimenten els terrenys que tenen la consideració d’urbans, als efectes de
l’impost sobre béns immobles, amb independència que estiguin o no inclosos d'aquesta
manera al Cadastre o al padró de l’impost.
Els increments que es posen de manifest a conseqüència d'aportacions de béns i drets
realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, d’adjudicacions que a favor seu i es realitzen
en pagament d’aquestes aportacions i de transmissions que es facin als cònjuges en
pagament de les seves possessions comunes. Tampoc es produeix la subjecció a l'impost en
els supòsits de transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci
matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.
L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble en favor d'un dels copropietaris efectuada a
conseqüència de la dissolució d'una comunitat de béns constituïda sobre un immoble de
naturalesa indivisible.
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Els increments que es posen de manifest amb ocasió de les adjudicacions als socis
d'immobles de naturalesa urbana dels quals és titular una societat civil que opta per la seva
dissolució amb liquidació conforme al règim especial previst en la disposició transitòria 19a.
de la Llei 35/2006, reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques, en
redacció donada per la Llei 26/2014, de 27 de novembre.
e L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges a favor
dels seus socis cooperativistes.
f
Les transmissions de terrenys en les operacions distributives de beneficis i càrregues per
aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i les
adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats pels
mateixos, en els termes de l'article 23 del text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana,
aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. No obstant això, si el valor de les
parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als
terrenys que ha aportat, l'excés d'adjudicació sí que estarà subjecte a l’Impost.
g La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat dret real, per
defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel qual es va constituir.
h Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals
resulta aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat
o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s'aporten a l'empara del
que preveu l'article 87 i la disposició addicional segona de la Llei 27/2014, de 27 de
novembre, de l'impost sobre societats, quan no estan integrats en una branca d'activitat.
i
Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de transmissions
del negoci o d'actius o passius, realitzades per entitats de crèdit en compliment de plans de
reestructuració o plans de resolució d'entitats de crèdit a favor d'una altra entitat de crèdit, a
l'empara de la normativa de reestructuració bancària.
j
Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana fetes per una entitat de crèdit a favor
d'una societat per a la gestió d'actius, sempre que els esmentats immobles han estat
adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de deutes relacionats amb el sòl per a promoció
immobiliària i amb les construccions i promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei
8/2012, de 30 d'octubre, de sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer.
k Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la disposició
addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució
d'entitats de crèdit.
l
Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de Gestió
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària a entitats participades directament o
indirectament per dita Societat en almenys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o
drets de vot de l'entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o
a conseqüència d’aquesta.
m Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de Gestió
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, o per les entitats constituïdes per aquesta
per a complir amb el seu objecte social, als fons d'actius bancaris (FAB), a què es refereix la
disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i
resolució d'entitats de crèdit.
n Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els esmentats fons
d'actius bancaris durant el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst en l'apartat 10 de la disposició
addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució
d'entitats de crèdit.
o Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzen a conseqüència de les
operacions relatives als processos d'adscripció a una societat anònima esportiva de nova
creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i
del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives.
p Les transmissions de terrenys, respecte de les quals el subjecte passiu acredita la
inexistència d'increment de valor per diferència entre els valors d’aquells terrenys en les dates
de transmissió i adquisició.
El subjecte passiu ha de declarar la transmissió, així com aportar els títols que documenten la
transmissió i l’adquisició. Per constatar la inexistència d’increment de valor, com a valor de
d
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transmissió o d’adquisició del terreny es pren en cada cas el més gran dels valors següents:
el que consta en el títol que documenta l’operació o el comprovat per l’Administració
tributària, sense que s’hi puguin computar les despeses o tributs que graven les operacions.
Quan es tracta de la transmissió d’un immoble en què hi ha sòl i construcció, s’ha de prendre
com a valor del sòl el que resulta d’aplicar la proporció que representa, en la data de
meritació de l’impost, el valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral total. Aquesta
proporció s’ha d’aplicar tant al valor de transmissió com, si s’escau, al d’adquisició.
Si l’adquisició o la transmissió ha estat a títol lucratiu s’han d’aplicar les regles del paràgraf
anteriors prenent, si s’escau, pel primer dels dos valors a comparar assenyalats anteriorment,
el declarat en l’impost sobre successions i donacions.
En la posterior transmissió dels immobles als quals es refereix aquest apartat, per al còmput
del nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor dels
terrenys, no s’ha de tenir en compte el període anterior a la seva adquisició. El que disposa
aquest paràgraf no ha de ser aplicat en els supòsits d’aportacions o transmissions de béns
immobles que resulten no subjectes en virtut del que es disposa en els altres apartats
d’aquest article.
Article 4. Exempcions.
1. Estan exempts de l’impost els increments de valor que es manifesten a conseqüència dels actes
següents:
a
b

c

La constitució i transmissió de drets de servitud.
Les transmissions de béns que es troben dins del perímetre delimitat com a Conjunt
Historicoartístic, o han estat declarats individualment d'interès cultural, segons el que
s'estableix en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, quan els seus
propietaris o titulars de drets reals acrediten que han realitzat a càrrec seu obres de
conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.
Les transmissions fetes per persones físiques en ocasió de la dació en pagament de
l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d'aquest, per a la cancel·lació de deutes
garantits amb hipoteca que recau sobre aquest habitatge, contretes amb entitats de crèdit o
qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitza l'activitat de concessió de
préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estan exemptes les transmissions de l'habitatge en què concorren els requisits
anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
Per a tenir dret a l'exempció es requereix que el deutor o garant transmitent o qualsevol altre
membre de la seva unitat familiar no disposi, en el moment de poder evitar l'alienació de
l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute
hipotecari. Es presumeix el compliment d'aquest requisit. No obstant això, si amb posterioritat
es comprova el contrari, s’ha de girar la liquidació tributària corresponent.
A aquest efecte, es considera habitatge habitual el que està definit com a tal a l’article 41 bis
de Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre
la renda de las persones físiques.
El concepte d'unitat familiar és el que es defineix a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de
l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels
impostos de societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. A aquest efecte,
s'equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.

2. També estan exempts de l’impost els increments de valor quan l'obligació de satisfer-lo recau sobre
les següents persones o entitats:
a
d
e

L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, a les quals pertany el municipi, així
com els organismes autònoms de l'Estat i les entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les
comunitats autònomes i entitats locals.
El municipi de la imposició i altres entitats locals integrades o en les quals s'integra el
municipi, així com les seves respectives entitats de dret públic d'anàleg caràcter als
organismes autònoms de l'Estat.
Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats

www.tor tosa.cat
- Pàg. 25 / 74 -

JACE / erc

f
g
h
i

sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que compleixin els requisits
establerts a l’esmentada llei i al seu reglament aprovat per Reial decret 1270/2003, de 10
d'octubre.
Per a gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades han de comunicar a l'Ajuntament
l‘opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002, mitjançant declaració fiscal, abans
de la finalització de l'any natural en què s'ha produït el fet imposable d'aquest impost.
Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades pel
text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat per Reial
decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.
Els titulars de concessions administratives reversibles respecte als terrenys afectes a
aquestes concessions.
La Creu Roja Espanyola.
Les persones o entitats al favor de les quals s'ha reconegut l'exempció en tractats o convenis
internacionals.

Article 5. Subjectes passius.
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a

En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment
limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària, que adquireix el terreny o a favor de la qual es
constitueix o transmet el dret real que es tracta.

b

En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment
limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària, que transmet el terreny, o que constitueix o transmet
el dret real que es tracta.

2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, té la consideració de subjecte
passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35.4
de la Llei general tributària, que adquireix el terreny o a favor de la qual es constitueix o transmet el
dret real que es tracta, quan el contribuent és una persona física no resident a Espanya.
Article 6. Successors i responsables.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
general tributària.
2. La derivació de responsabilitat requereix que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigeixen als successors de les persones físiques, jurídiques i
entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària.
Article 7. Base imposable.
1. La base imposable de l’impost està constituïda per l'increment real de valor dels terrenys de
naturalesa urbana posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període
màxim de vint anys.
2. Quan el terreny ha estat adquirit pel transmitent per quotes o porcions en dates diferents, es
consideren tantes bases imposables com dates d'adquisició, establint-se cada base de la següent
forma:
a

Es distribueix el valor del terreny proporcionalment a la porció o quota adquirida en cada
data.
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A cada part proporcional, s'aplica el percentatge d'increment corresponent al període
respectiu de generació de l'increment de valor.

3. El valor del terreny en el moment de la meritació és el que s'estableix en les següents regles:
a

En les transmissions de terrenys, el valor d'aquests en el moment de la meritació és el que
tenen determinat en aquest moment a l'efecte de l'impost sobre béns immobles.
No obstant això, quan aquest valor és conseqüència d'una ponència de valors que no
reflecteix modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l'aprovació de la citada
ponència, es pot liquidar provisionalment l’impost conformement a aquest valor. En aquests
casos, en la liquidació definitiva s’ha d’aplicar el valor dels terrenys una vegada s'ha obtingut
conforme als procediments de valoració col·lectiva que s'instrueixen, referit a la data de la
meritació. Quan aquesta data no coincideix amb la d'efectivitat dels nous valors cadastrals,
aquests valors s’han de corregir aplicant els coeficients d'actualització que corresponguin,
establerts a aquest efecte en les lleis de pressupostos generals de l'Estat.
Quan el terreny, fins i tot sent de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de
característiques especials, en el moment de la meritació de l'impost, no té determinat el valor
cadastral, l'Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el referit valor cadastral sigui
determinat, referint aquest valor al moment de la meritació.

b

En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per determinar
l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional als valors
dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les normes fixades a l'efecte en
l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels
preceptes següents:
a.i El valor de l’usdefruit temporal es considera proporcional al valor dels béns, a
raó del 2 per 100 per cada període d’un any, sense que mai pugui excedir el
70 per cent.
a.ii En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del
valor total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a
mesura que l'edat augmenta, en la proporció de l'1 per cent menys per cada
any més, amb el límit mínim del 10 per cent del valor total.
a.iii Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un
termini superior a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar
fiscalment una transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria.
a.iv El valor dels drets reals d'ús i habitació és el que resulta d'aplicar al 75 per
cent del valor del terreny sobre el qual s'han d’imposar, les regles
corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els
casos.
a.v El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència
entre el valor de l'usdefruit, ús o habitació i el valor cadastral del terreny.
a.vi Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s’han d’imputar pel capital,
preu o valor que les parts han pactat en constituir-los, si és igual o major que
el que resulta de la capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual,
o aquest darrer si aquell preu fos menor. En cap cas el valor així imputat no
ha de ser superior al que tenen determinat en el moment de la transmissió a
l'efecte de l'impost sobre béns immobles.

c

En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un
terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret real
de superfície, el valor de referència és la part del valor cadastral que resulta del mòdul de
proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulta d'establir la
proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o el
subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes plantes.
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En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, cal atenir-se, per tal d'establir-ne la
proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent.
d

En els supòsits d'expropiació forçosa, el valor de referència és la part del preu just que
correspon al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat a l'esmentat terreny fos
inferior; en aquest cas preval aquest últim sobre el preu just.

e

En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries del dret civil de
Catalunya, cal aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui
la facultat de disposar dels béns; en aquest darrer supòsit, cal liquidar l'impost pel domini ple.

4. (Sense contingut)
5. (Sense contingut)
6. La base imposable es calcula aplicant sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, un
cop aplicat, en el seu cas, el coeficient reductor de l’apartat 4 d’aquest article, i la reducció legal
previst a l’apartat anterior, el coeficient que correspon segons el període de generació de l’increment
de valor, i que correspon, per a cada període de generació, el màxim actualitzat vigent, d'acord amb
l'article 107.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març. En el cas que les lleis de pressupostos generals de l'Estat, o una
altra norma dictada a aquest efecte, procedeixin a la seva actualització, s'entendran automàticament
modificats, facultant-se a l'Alcalde/Alcaldessa per a, mitjançant resolució, donar publicitat als
coeficients que resultin aplicables.
7. Quan, a instància del subjecte passiu, es constata que, seguint les regles de valoració establertes a
l’apartat p de l’article 3 d’aquest ordenança, l’import de l’increment de valor és inferior a l’import de
la base imposable determinada d’acord amb el previst al paràgraf anterior, es pren com a base
imposable l’import de l’increment de valor, obtingut per la diferència entre el preu de transmissió i el
d’adquisició del terrenys.
Article 8. Tipus de gravamen, quota íntegra i quota líquida.
1. El tipus de gravamen és del 30 per 100.
2. La quota íntegra resulta d’aplicar sobre la base imposable del tribut el tipus de gravamen.
3. La quota líquida resulta d’aplicar sobre la quota integra les bonificacions establertes en aquesta
ordenança.
Article 9. Bonificacions.
1. Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’Impost, en les transmissions de terrenys, i en
la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini sobre els terrenys que
afectin l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus
descendents de primer i segon grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i
adoptants.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figura empadronat el causant. No
obstant, s'entén que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, quan la
baixa en el padró ha estat motivada per causes de salut suficientment acreditades o pel trasllat a una
residència de gent gran.
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar conjuntament com
l’habitatge habitual, sempre i quan es troben situats al mateix edifici o complex urbanístic.
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En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació cal que l'immoble adquirit, en el moment de
la defunció del causant, no estigués total o parcialment cedit a tercers.
Article 10. Període de generació i meritació.
1. L'impost es merita:
a Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós sia lucratiu, entre vius o per causa
de mort, en la data de la transmissió.
b

Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data
en què té lloc la constitució o la transmissió.

2. Quan es declara o es reconeix per resolució judicial o administrativa fermes que ha tingut lloc la
nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny o
de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest terreny, el subjecte passiu té dret a
la devolució de l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes
lucratius i que reclami la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma,
entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifica que els interessats han d'efectuar les
devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi civil. Encara que l'acte o el contracte
no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per incompliment de les
obligacions del subjecte passiu de l'impost, no procedeix cap devolució.
Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no escau la devolució de
l'impost pagat i es considera com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu acord, es considera
l'avinença en acte de conciliació i l’assentiment a la demanda.
En els actes o els contractes en els quals hi ha alguna condició, la seva qualificació s’ha de fer d'acord
amb les prescripcions contingudes en el Codi civil. Si és suspensiva, l'impost no es liquida fins que
aquesta condició no es compleix. Si la condició és resolutòria, l'impost s’exigeix, a reserva, quan la
condició es compleix, de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de l'apartat primer.
3. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor que grava
l'impost. Per a la seva determinació hom pren els anys complets transcorreguts entre la data de
l'anterior adquisició del terreny de què es tracta o de la constitució o transmissió igualment anterior
d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest terreny i la data de realització del nou fet
imposable, sense considerar les fraccions d'any. En el cas que el període de generació és inferior a un
any, es prorrateja el coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos complets, és a dir, sense
tenir en compte les fraccions de mes. A aquests efectes es considera com a data de la transmissió:
a
b
c
d
e

En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan es tracta
de documents privats, la de la presentació davant l'Ajuntament.
En les transmissions mortis causa, la de defunció del causant.
En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data del decret d'adjudicació
que hagi esdevingut ferm.
En les expropiacions forçoses, la data de l'acta d'ocupació en aquells supòsits d'urgent
ocupació dels béns afectats i, el pagament o consignació del preu just en aquells supòsits
tramitats pel procediment general d'expropiació.
En els supòsits de no subjecció, tret que per llei es disposa una altra cosa, per al càlcul del
període de generació de l’increment de valor posat de manifest en una posterior transmissió
del terreny, es pren com a data d’adquisició, als efectes del que es disposa en el paràgraf
anterior, aquella data en què es va produir l’anterior meritació de l’impost.

Article 11. Col·laboració i cooperació interadministrativa.
A l'efecte de l'aplicació de l'impost, en particular en relació amb el supòsit de no subjecció previst a la
lletra p) de l'article 3 d’aquesta ordenança i a la determinació de la base imposable mitjançant la
consideració dels valors reals d’adquisició i transmissió de l’immoble, l’Ajuntament pot subscriure
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convenis d'intercanvi d'informació i de col·laboració amb la resta d’administracions tributàries.
Article 12. Comprovació de valors.
L’administració ha de comprovar els valors d’adquisició i de transmissió declarats pels obligats
tributaris quan no són els cadastrals i es presumeix que no s’han determinat en condicions de lliure
mercat. Es considera especialment que els valors no s’han determinat en condicions de lliure mercat
quan els declarats deriven d’aportacions d’immobles a societats de capital, entitats sense ànim de
lucre i ens sense personalitat jurídica, i també quan es posen de manifest en transaccions entre parts
vinculades d’acord amb l’article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost de societats.
En aquests casos es consideren les transmissions com actes de comprovació prioritària a efectes del
tribut.
Article 13. Recàrrecs d’extemporaneïtat.
1. Si la presentació de l’autoliquidació s’efectua un cop transcorregut el termini previst a l'article
següent, sense requeriment previ de l'Ajuntament, s’han d’aplicar els recàrrecs següents:
a

Un 1 per cent més un altre 1 per cent addicional per cada mes complet de retard amb que es
presenti l’autoliquidació respecte al termini establert per a la presentació. En aquests
supòsits s'exclouen l'interès de demora i les sancions.

b

Un 15 per cent quan s’efectua després dels 12 mesos següents al venciment del termini legal
per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos de demora pel període transcorregut
des de l’endemà al termini dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establert per
a la presentació fins al moment en què es presenta l’autoliquidació.

c

L'import d'aquests recàrrecs es reduirà un 25 per cent sempre que es realitzi l'ingrés total de
l'import restant del recàrrec i del total del deute derivat l’autoliquidació extemporània, al
temps de la seva presentació o en el termini de l'article 62.2 de la Llei general tributària.

Article 14. Gestió de l’impost.
1. L’impost s’exigeix pel règim d’autoliquidació. Els subjectes passius estan obligats a presentar
davant l'Ajuntament la corresponent autoliquidació. Aquesta autoliquidació s’ha de presentar en els
següents terminis, a comptar des de la data en què es produeix la meritació de l'impost:
a
b

Quan es tracta d'actes inter vivos, el termini és de trenta dies hàbils.
Quan es tracta d'actes mortis causa, el termini és de sis mesos prorrogables fins a un any a
sol·licitud del subjecte passiu. Perquè pugui estimar-se la sol·licitud de pròrroga per
l'Administració Tributària, la sol·licitud ha de presentar-se abans que finalitzi el termini inicial
de sis mesos.

2. L’autoliquidació ha de contenir tots els elements de la relació tributària que són necessaris per a
practicar la liquidació procedent i, en tot cas, els següents:
a

f
g
h
i
j

Nom i cognoms o raó social del contribuent, o, si s’escau, del substitut del contribuent,
número d’identificació fiscal del subjecte passiu, i els seus domicilis, així com les mateixes
dades dels altres intervinents en el fet, acte o negoci jurídic determinant de la meritació de
l'impost.
Si s’escau, nom i cognoms del representant del subjecte passiu davant l'Administració
Municipal, número d’identificació fiscal del representant, així com el seu domicili.
Lloc i notari que autoritza l'escriptura, número de protocol i data d'aquesta.
Situació física i referència cadastral de l'immoble.
Participació adquirida, quota de copropietat.
Si s’escau, sol·licitud de beneficis fiscals que es consideren procedents.
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3. En el cas de les transmissions mortis causa, s’ha d’acompanyar a l’autoliquidació la següent
documentació:
a
c

Còpia simple de l'escriptura d’acceptació de l’herència o de la declaració d’hereus ab
intestato, si n'hi hagués.
Còpia de la declaració o autoliquidació presentada a l'efecte de l'impost sobre successions i
donacions.

4. Si l’interessat sol·licita la no subjecció al tribut per inexistència d’increment de valor, ha de declarar
la transmissió, així com aportar els títols que documenten l’adquisició i la transmissió.
5. Independentment del que es disposa en l'apartat primer d'aquest article, també estan obligats a
comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes
passius:
a
d

En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 5.1 d'aquesta Ordenança, sempre que
s'hagin produït per negoci jurídic inter vivos, el donant o la persona que constitueix o que
transmet el dret real de què es tracti.
En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 5.1, l'adquirent o la persona a favor de
la qual es constitueix o es transmet el dret real de què es tracti.

6. A manca de presentació en termini de l’autoliquidació, l’Administració tributària pot iniciar el
procediment de liquidació de l’impost mitjançant la informació aportada per les comunicacions
efectuades pels notaris o pels obligats a declarar. Aquesta forma d’inici del procediment no exclou les
sancions que poden correspondre a l’obligat tributari per incompliment del deure de declarar.
7. L'ingrés del deute resultant de les autoliquidacions s’ha d’efectuar dins dels cinc dies posteriors a la
presentació de l’autoliquidació.
Article 15. Règim sancionador.
1. La manca de presentació de forma completa i correcta de les autoliquidacions constitueix una
infracció tributària tipificada a l'article 191 de la Llei general tributària, que s’ha de sancionar segons
disposa l'esmentat article.
2. La resta d'infraccions tributàries que es poden cometre en els procediments de gestió, inspecció i
recaptació d'aquest impost es tipifiquen i sancionen d'acord amb el que preveu la Llei general
tributària i normativa concordant.
Disposició addicional única. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d'aquesta, s’entén que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeix la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final única.Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a Tortosa, 7 de març
de 2022 comença a regir l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona i continua vigent
mentre no se n'acorda la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats resten vigents.»
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Passaríem ja a les propostes dels grups municipals... Perdó, m’he deixat el punt fora de l’ordre del
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dia. Passem al següent punt, que és el punt fora de l’ordre del dia que hem inclòs abans d’iniciar el
debat. Es tractaria del dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment dels valors dels terrenys de naturalesa
urbana.
Com saben i hem manifestat abans, és la plusvàlua, i és el model que se’ns fa arribar per part de la
Diputació de Tarragona, per tal de poder-lo formalitzar. Tots els ajuntaments, de fet, ho estem fent al
llarg dels plenaris del mes de març. Tenint present que ens va arribar el passat dijous el model, el vam
dictaminar el divendres i, per tant, l’entrem fora d’este ordre del dia.
No sé si hi ha alguna qüestió? Es pot aprovar...? Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Des de Ciutadans estem a favor de la racionalització de les despeses i la
minimització dels impostos, per això el nostre vot serà una abstenció. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula el senyor Jordan.”
Intervenció del Sr. Jordan
“Sí. També en este cas és per manifestar la nostra abstenció.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies.»
*-*-*
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 CUP–AMUNT (1) i sis abstencions corresponents als membres de la corporació dels
grups municipals de MT–MTE–ECG (5) i Cs (1).
PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
07 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR TORTOSA -ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA PER INSTAR A LA GENERALITAT A OFERIR LA POSSIBILITAT D'INTERNALITZAR ELS
CENTRES CONCERTATS DE LA CIUTAT EN LA XARXA PÚBLICA EXISTENT.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Candidatura d’unitat
popular -Alternativa municipalista :
«L’Estat espanyol és el tercer país de la UE amb el percentatge més alt d’escola concertada. Una
quarta part de l’alumnat s’escolaritza en centres de titularitat privada que se sostenen parcialment
amb diners públics. Catalunya és una de les nacions europees amb major índex de segregació, i avui
volem posar damunt la taula la segregació que esdevé d’un sistema dual heretat de fa anys entre
escola pública i privada concertada. L’escola pública acull tota mena d’alumnat, mentre que la
concertada fixa quotes econòmiques que són il·legals, segons l’article 51 de la Llei Reguladora del
Dret a l’Educació. Estem en un país amb un índex de pobresa infantil del 30%. Malgrat estes
esfereïdores dades, amb diners públics se sostenen centres concertats que discriminen per raons
econòmiques, ja que tot i que a la teoria qualsevol família hi pot accedir, no és així a la pràctica. Tot
això amb una llei d’educació catalana del 2009 que aposta per la igualtat de condicions de l’educació
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pública i concertada. Veiem com durant anys s’ha afavorit l’educació concertada amb l’aval d’una llei
injusta i que és una xacra social.
Si parlem de Tortosa ciutat, hi ha 6 escoles d’infantil i primària públiques, 2 instituts públics, 1 escolainstitut públic i 3 escoles-institut concertats.
Aprofitant que aviat començaran les matriculacions a escoles i instituts i que este mes de març està
previst que el Departament d’Educació renovi els concerts educatius als centres privats que es
financen amb fons públics, des de CUP Tortosa volem sumar-nos a la campanya DESCONCERTADES
de l’aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya) ja que creiem que tots els
recursos públics han d’anar a l’escola pública. I com demanen des de l’aFFaC, no s’haurien de
renovar aquells concerts destinats a finançar places que queden buides perquè no hi ha demanda,
com succeeix habitualment. El curs passat, per exemple, van sobrar 16.346 places privades
concertades que, tot i que no es van omplir, es van finançar amb diners públics. Paral·lelament, la
demanda de places a la xarxa pública no ha deixat de créixer en els darrers anys, però encara no hi ha
places públiques suficients per a tots els infants i joves. Deixar sense places el sistema públic o
eliminar recursos és una praxi vergonyosa que no hauria de tenir cabuda, però a la qual ja estem
acostumades, igual que passa en sanitat o en serveis socials.
Tot i que el Síndic de Greuges i diferents sindicats han denunciat i continuen denunciant l’anomalia
que suposa l’existència d’una doble xarxa, que històricament ha servit per segregar el sistema
educatiu segons la classe social, des de la Generalitat no sembla que hi hagi la voluntat real d’acabar
amb esta problemàtica. Hem pogut comprovar-ho amb ILPs tombades al Parlament. Es desafavoreix
l’escola pública privant-la de la sisena hora a totes les escoles com si té la concertada, amb el greuge
comparatiu que suposa ja que a l’escola pública s’acaba la Primària amb la pèrdua d’un curs sencer.
També hem pogut veure com es tombava la iniciativa que defensava la retirada del finançament
públic de les escoles concertades per integrar-les a la xarxa pública, la demanda de gratuïtat de
l’ensenyament des de la guarderia fins a la universitat i l’aposta per fixar un 6% del PIB el mínim
d’inversió pública en educació.
Les retallades en educació dels darrers anys, justament en un període d'augment de la diversitat a les
escoles, i l'endèmica segregació escolar provocada per la presència de la concertada, posen en risc
greu la cohesió social a Catalunya, i també aquí a la ciutat. I com en altres àmbits, diners públics van
a parar a la privada, o els tentacles de la privada a tot allò públic. Des de la CUP volem instar al govern
municipal perquè es posicioni i demani a la Generalitat l’avenç en la supressió dels concerts, és a dir,
que puguem arribar a posar fi al finançament públic de negocis privats. Perquè malgrat el nou decret
de concerts educatius que vol retirar les ajudes als centres que segreguen per sexe (tombat pel TSJC)
i revisar la subvenció a les escoles amb quotes excessives, i perquè malgrat el Decret d’admissió i
programació de l’oferta educativa que pretén de primeres oferir un sistema més equitatiu, l’aposta
veritablement valenta és simple i lògica: l’Administració ha d’apostar d’una vegada per totes per
l’escola pública i deixar de finançar la concertada. I quan això es faci volem absoluta transparència;
res de negociacions a porta tancada que han regit ja traspassos de centres concertats a públics. Des
de l’opacitat absoluta, de manera encoberta s’estan rescatant amb diners públics escoles privades
que eren deficitàries i que com qualsevol empresa privada el que haurien de fer és tancar. El que en
principi hauria de ser una bona notícia, que escoles privades passin al sistema públic, no ho és i així
ho denuncien associacions de famílies i sindicats. A més, cal parlar del sistema injust pel qual a la
pública les treballadores per tenir una plaça han de passar unes oposicions i no és així per a les
docents de la privada que ara passen a la pública i tenen un lloc de feina garantit fins que es jubilin.
Parlem d’un rescat amb diners públics d’escoles concertades les quals és molt qüestionable que no
continuïn ensenyant com ho feien fins ara.
Queda clar per què la des de la CUP volem que s’acabi amb la doble xarxa:
Perquè la doble xarxa institucionalitza la segregació, ens trobem dins un sistema discriminatori basat
en el poder adquisitiu de les famílies. L’administració amb diners públics segrega socialment i
fonamenta, legitima i eclipsa els guetos, per exemple, a l’escola pública com no succeeix a la
concertada. De la segregació per situació socioeconòmica de les famílies no se’n parla tant, però està
molt més estesa que la segregació per sexes.
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Perquè en escoles i instituts concertats se segueixen uns valors contraris als que volem per a un
suposat estat laic i aconfessional.
Perquè se subvencionen els privilegis i s’estalvia en política social. És l’escola pública la que assumeix
el 80% d’alumnat amb necessitats especials.
Perquè la coexistència de dues xarxes genera polítiques educatives duals i contradictòries. Per
exemple, en la selecció del personal. A l’escola privada es té en compte per a les contractacions quina
és la ideologia, la religió o la procedència social.
Perquè any rere any l’administració ha sacrificat línies de la pública afavorint la concertada; hem vist
l’opacitat de l’administració a l’hora de comunicar que es tancaven línies d’infantil, per exemple, a
escoles públiques i així les passaven a la concertada.
Perquè l’administració mira cap a una altra banda davant les irregularitats de les matriculacions a les
concertades, hem conegut per les notícies els darrers anys en alguns centres les argúcies fora de la
llei per intentar mantenir les subvencions públiques.
Perquè l’educació esdevé un bé de mercat i ja n’hi ha prou que sigui l’administració que potenciï esta
lògica mercantil aplicant-la a tot el sistema, inclosa la xarxa pública, i justificant els concerts en
termes de sostenibilitat del sistema. Sota este marc economicista, l’educació pot cedir-se a tercers.
Perquè la infrainversió (Catalunya es troba a la cua d’Europa) genera cada cop més copagaments de
les famílies i les AFEs (matrícula, menjador, llibres, reformes i rehabilitacions, personal de reforç…) i
justifica l’entrada d’actors privats que supleixen el paper de la inversió pública (ho vam veure amb La
Caixa a Escola Nova 21). La gratuïtat de l’educació a l’escola pública ja no només és inexistent sinó
que sorgeix un finançament addicional privat que replica el patró ja naturalitzat de la concertada i que
genera desigualtats agudes dins la pròpia xarxa pública.
Perquè la consolidació de l’escola concertada dona força a les indústries escolars privades per
esborrar fronteres i les seves línies sociopolítiques i pedagògiques es mimetitzen en la xarxa escolar
pública.
Per tot això, des de la Candidatura d’Unitat Popular demanem:
PRIMER.- Que a la ciutat de Tortosa no es pugui tocar cap línia de la pública havent-hi escola
concertada on sí retallar. Si a una escola pública les matrícules són insuficients el tancament de línies
no ha de ser l’opció, s’han de baixar les ràtios per poder fer una educació de més qualitat.
SEGON.- Que l’Ajuntament de Tortosa convoqui totes les direccions dels centres educatius de la ciutat,
tant públics com concertats, més enllà de les comissions i taules existents o les que el Decret
d’admissió recent vol afavorir, per tal de fer una anàlisi oberta, clara i sincera dels processos
d’admissió de l’alumnat i que es comptabilitzin les places que es queden per omplir.
TERCER.- Que l’Ajuntament de Tortosa insti al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per un període de 10 anys a realitzar un procés exhaustiu, meditat, consensuat en el temps
per tal d’internalitzar tots els centres concertats del Principat a la xarxa pública. I perquè això sigui
possible necessitem la derogació de la LEC, necessitem fer una llei d’interès públic.
QUART.- Que l’Ajuntament de Tortosa insti al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya a realitzar una taula de treball amb els centres concertats de la nostra ciutat per tal
d’expressar la voluntat dels tres instituts-escola a introduir-se a la xarxa pública.»
*-*-*
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Ara sí, passaríem a les propostes dels grups municipals. En este cas, hem acordat en junta de
portaveus que s’agrupen diferents mocions. Comencem per la primera, que no té res a veure amb les
que agrupem. Per tant, proposta del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa
Municipalista, per instar la Generalitat a oferir la possibilitat d’internalitzar els centres concertats de la
ciutat en la xarxa pública existent. Té la paraula el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. L’Estat espanyol és el tercer país de la Unió Europea amb el percentatge més alt
d’escola concertada. Una quarta part de l’alumnat s’escolaritza en centres de titularitat privada que
se sostenen parcialment amb diners públics. Catalunya és una de les nacions europees amb un major
índex de segregació, i avui volem posar damunt la taula la segregació que esdevé d’un sistema dual,
heretat de fa anys entre escola pública i privada concertada.
Estem en un país amb un índex de pobresa infantil del 30 per cent. Malgrat estes esfereïdores dades,
amb diners públics se sostenen centres concertats que discriminen per raons econòmiques, ja que tot
i que a la teoria qualsevol família hi pot accedir, no és així a la pràctica. Tot això amb una llei
d’educació catalana en el 2009 que aposta per la igualtat de condicions de l’educació pública i
concertada.
Veiem com durant anys s’ha afavorit d’educació concertada amb l’aval d’una llei injusta i que és una
xacra social. Si parlem de Tortosa ciutat, hi ha sis escoles, entre infantil i primària, públiques, dos
instituts públics, una escola institut públic i tres escoles institut concertades. Aprofitant que aviat
començaran les matriculacions a escoles i instituts, i que este mes de març està previst que el
Departament d’Educació renove els concerts educatius als centres privats, que es financen amb fons
públics, des de la CUP volem sumar-mos a la campanya de les associacions federades de famílies
d’alumnes de Catalunya, ja que creiem que tots els recursos públics han d’anar a l’escola pública. I
com demanen des de l’AFFAC, no s’haurien de renovar aquells concerts destinats a finançar places
que queden buides perquè no hi ha demanda, com succeeix habitualment. El curs passat, per
exemple, van sobrar 16.346 places privades concertades, que tot i que no es van omplir es van
finançar amb diners públics.
Paral·lelament, la demanda de places a la xarxa pública no ha deixat de créixer en els darrers anys,
però encara no hi ha places públiques suficients per a tots els infants i joves. Deixant sense places el
sistema públic o eliminar recursos és una praxi vergonyosa que no hauria de tenir cabuda, però a la
qual ja estem acostumats, igual que passa en sanitat o en serveis socials.
Tot i que el síndic de greuges i diferents sindicats han denunciat i continuen denunciant l’anomalia
que suposa l’existència d’una doble xarxa, històricament ha servit per segregar el sistema educatiu,
segons la classe social, des de la Generalitat no sembla que hi hagi la voluntat real d’acabar amb esta
problemàtica. Ho hem pogut comprovar amb les ILP tombades al Parlament. Desafavorix l’escola
pública privant-la de la sisena hora a totes les escoles, com sí la té la concertada, amb el greuge
comparatiu que suposa, ja que l’escola pública s’acaba a la primària, amb una pèrdua d’un curs
sencer.
També hem pogut veure com es tombava la iniciativa que defensava la retirada del finançament
públic de les escoles concertades per integrar-les a la xarxa pública, la demanda de gratuïtat de
l’ensenyament des de la guarderia fins a la universitat, i l’aposta per fixar un 6 per cent del PIB, el
mínim d’inversió pública en educació. Des de la CUP volem instar el govern municipal perquè es
posicione i demane a la Generalitat l’avenç en la supressió de concerts, és a dir, que puguem arribar a
posar fi al finançament públic de negocis privats. L’Administració ha d’apostar d’una vegada per totes
per l’escola pública i deixar de finançar la concertada.
Queda clar que des de la CUP volem que s’acabe la doble xarxa, perquè la doble xarxa
institucionalitza la segregació. Ens trobem dins d’un sistema discriminatori basat en el poder
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adquisitiu de les famílies. L’Administració, amb diners públics, segrega socialment i fonamenta,
legitima i eclipsa els guetos, per exemple, a l’escola pública, com no succeeix a l’escola concertada.
Perquè en escoles i instituts concertats se seguixen uns valors contraris als que volem per a un
suposat estat laic i aconfessional, perquè se subvencionen els privilegis i s’estalvia en política social.
És l’escola pública la que assumix el 80 per cent de l’alumnat amb necessitats especials. Perquè la
coexistència de dues xarxes genera polítiques educatives duals i contradictòries. Perquè l’educació
esdevé un bé de mercat i ja n’hi ha prou amb que sigui l’Administració qui potencia esta lògica
mercantil aplicant-la a tot el sistema. Perquè la infrainversió genera cada cop més copagaments de
les famílies i les AFA: matrícula, menjador, llibres, reformes i rehabilitacions, personal de reforç,
etcètera.
És per això que des de la CUP proposem que a la ciutat de Tortosa no es puga tocar cap línia de la
pública havent escola concertada, on sí retallar; que l’Ajuntament de Tortosa convoque totes les
direccions dels centres educatius de la ciutat, tant públics com concertats, més enllà de les
comissions o taules existents, per tal d’establir una anàlisi oberta, clara i sincera dels processos
d’admissió de l’alumnat, i que es compatibilitzin les places que es queden per omplir; que
l’Ajuntament de Tortosa inste el Departament de la Generalitat d’Educació...”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Senyor Arnau...”
Intervenció del Sr. Arnau
“... a què en un període de dos anys realitzi un procés exhaustiu per internalitzar la xarxa concertada a
la xarxa pública. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors. Des de Ciutadans volem una educació que garantisca la
igualtat d’oportunitats i promogui el talent, promoure programes d’excel·lència i el batxillerat
internacional dins del sistema públic, garantir la convivència escolar, reconeixent als docents la
condició d’autoritat pública a tot Espanya, i garantir el dret de les famílies a triar la llibertat d’educació
que volen per als seus fills. Per tant, el nostre vot serà en contra. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula la senyora Valdés.”
Intervenció de la Sra. Valdés
“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Com a socialistes, evidentment prioritzem l’escola pública,
però alhora hem de respectar la llibertat d’elecció de centre. Estem totalment d’acord amb què no
s’han de retallar línies i que cal reduir ràtios i fer més inversió en educació, però el nostre model seria
no pas internalitzar sinó corresponsabilitzar la concertada, i evidentment mai subvencionar aquella
que fomenta la segregació de sexes.
Pel que respecta al primer punt, es demana la reducció de la ràtio i, davant d’aquesta petició, cal
recordar que tots els grups de la ciutat d’educació infantil –EI– de 3 anys a Tortosa, ja tenen una
oferta reduïda de places, ja que a EI s’ofereixen 20 places, tant a l’escola pública com a la
concertada, i aquest fet passa a poques ciutats de Catalunya.
A Tortosa s’ha fet un pas molt important d’oferir les mateixes places a EI3, independentment de la
tipologia de centre. Per tant, en la redistribució de famílies amb vulnerabilitat social o risc de patir-la,
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totes les escoles estan compromeses i s’ha fet un pas molt important.
Pel que respecta a la resta de punts, hi ha espais de trobada i de reflexió de les direccions del
municipi de Tortosa amb la resta d’agents socials, les famílies de l’escola pública i concertada, i on
també participa l’ajuntament i agents socials, com són la taula de planificació, la comissió de
participació i les comissions de garantia d’admissió. Per tant, ja hi ha espais de trobada que permeten
participar en la planificació de les places i escoles a la ciutat de Tortosa, a totes les direccions i
membres de la comunitat escolar.
Recordem que l’oferta de places, tant a la pública com a la concertada, està integrada en el sistema
educatiu català, i totes les places estan compatibilitzades i tots els membres de les comissions tenen
les dades de la ciutat de Tortosa i també del municipi.
Aquesta moció la votarem en contra perquè creiem que no representa la realitat de la ciutat de
Tortosa. Per tant, entenem que l’estudi d’aquesta moció sí que podria ser interessant en altres
municipis o ciutats, com al cinturó de Barcelona, però no aquí, a Tortosa. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Caballé.”
Intervenció de la Sra. Caballé
“Gràcies. Senyor Arnau, no podem estar més d’acord amb vostès en la preocupació per l’elevat índex
de segregació existent al nostre municipi. De fet, al ple ordinari del desembre del 2020 ja vam
presentar una moció al respecte, en què demanàvem la creació d’una oficina municipal
d’escolarització, el que anomenem OME, per la necessitat de reduir l’alta segregació escolar que hi ha
al municipi, com una de les mesures previstes al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, i on
es mostrava com a preocupant que amb un alt nivell de segregació escolar al municipi, com és el cas
de Tortosa, no es disposés de mecanismes com l’OME per fer-hi front.
En la defensa d’esta moció, vam fer referència a l’indicador de mesura del nivell d’equitat entre
centres escolars amb dades del curs 18/19. Casualment, el passat dijous, dia 3 de març, el síndic va
presentar el primer informe de balanç sobre la implementació del pacte, amb dades dels cursos
escolars 19/20 i 20/21, i un dels punts que es planteja en este informe és que els desequilibris en la
composició escolar dels centres tendixen a minorar des de la signatura del pacte, amb una reducció
d’un 10 per cent dels nivells de segregació escolar, reducció encara poc significativa. Però si
comparem l’índex de Tortosa per a infantil i primària, passem d’un 0,38 al 18/19, a un 0,36 al 20/21,
és a dir, només s’ha reduït un 5,2 per cent, clarament per sota del 10 i insuficient segons el síndic.
La moció de la creació d’una OME va ser aprovada per este ple, però a diferència de municipis com
Deltebre, amb alcalde del mateix partit que l’alcaldessa d’este ajuntament, que al ple del passat mes
de febrer va aprovar per unanimitat la creació de l’OME, a Tortosa no tenim encara OME ni se l’espera.
Ara, que la causa d’esta segregació sigui la presència de la concertada és un argument que no
compartim, almenys en el cas del nostre municipi.
A Tortosa ciutat trobem clars exemples en contra. No cal citar centres educatius, només amb un
mínim coneixement del món educatiu local trobem centres públics amb menys segregació que algun
centre concertat.
En relació amb la demanda de reducció de ràtios del primer acord, el propers curs, 22/23, en el cas
de Tortosa, a diferència d’altres municipis, tots els centres, tant públics com concertats, han arribat a
l’acord de reducció de la ràtio a P3 de 25 a 20. Gràcies al Decret 11/21, l’anomenat decret
d’admissió, s’han creat les comissions de participació en la programació de l’oferta educativa, òrgans
que garantixen la participació dels sectors de la comunitat educativa en la programació de l’oferta, on
són representats els centres privats concertats i les direccions dels centres públics, per això no veiem
el sentit del seu acord segon.
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I pel que fa als acords tercer i quart, en relació amb internalitzar la xarxa pública a la totalitat dels
centres concertats, ho veiem com a inassumible, primer cal estudiar la integració i la sol·licitud del
centre, també cal tenir en compte que no tots els centres concertats són iguals, i que cal una anàlisi
exhaustiva per part del departament sobre la conveniència o no, d’acord amb les necessitats
educatives del municipi.
Per tot això, senyor Arnau, el nostre vot serà contrari a la seva moció. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Vallespí.”
Intervenció del Sr. Vallespí
“Alcaldessa, regidores i regidors. Des de Movem Tortosa sempre defensem que l’educació pública ha
de ser la prioritat quant a les polítiques educatives al nostre país, en el sentit que és qui ha de
garantir la igualtat d’oportunitats per a tots els xiquets i xiquetes, més enllà de la situació
socioeconòmica familiar.
Certament, a Catalunya hi ha una triple xarxa entre escoles privades, concertades i públiques al 100
per cent, i entenem que la Generalitat ha de prioritzar el finançament de les públiques perquè són les
més necessitades i les que depenen directament del Govern. Estem, per tant, d’acord amb el punt de
la moció on es reclama que no es pugui tancar cap línia d’escola pública de la nostra ciutat, mentre
es pugui retallar dels altres centres. El que cal és prioritzar baixar les ràtios de la pública i, per tant,
afavorir la qualitat per al conjunt de la societat.
També, en aquest sentit, estem d’acord amb el punt segon de la moció, on es demana una anàlisi
oberta, clara i sincera de la situació, tot i que en aquests moments la participació s’ha ampliat i obert,
però millorar, sempre es pot millorar. Des del punt de vista de lluitar contra la segregació, nosaltres
pensem que cal treballar conjuntament tota la comunitat educativa a partir del Pacte contra la
segregació del síndic de greuges i, per tant, com a instrument vàlid caldria fer-ne un seguiment, i
sobretot, exigint que es complís.
Ara bé, els dos últims punts, en relació amb la internalització de tots els centres concertats a la xarxa
pública, tot i que seria desitjable anar cap aquí, no ho veiem realista ni factible des d’un punt de vista
econòmic i temporal. Els pressupostos de la Generalitat donen per al que donen, també els aprovats
per la CUP en els darrers anys, i això mai s’ha plantejat així. A banda d’haver-hi voluntat per part dels
propietaris, que també podrien decidir en lloc de ser concertades, esdevenir totalment privades. No ho
veiem del tot assumible en aquests termes.
Hem de dir que abans de començar el plenari hem demanat al senyor Arnau si podíem votar els
quatre punts per separat, i per la premura del temps ens ha dit que no, per tant, el nostre vot d’ara
serà abstenció.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula la senyora Espuny.”
Intervenció de la Sra. Espuny
“Alcaldessa, regidors, regidores. No entenem que presenten esta moció quan l’Ajuntament de Tortosa
no n’és competent, correspon al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. El Decret
11/2021 de la programació de l’oferta educativa garanteix a tot l’alumnat l’accés en condicions
d’igualtat a un lloc escolar, així com la llibertat d’elecció del centre en el marc de l’oferta dels llocs
escolars.
Exposeu en la moció que no es podria tocar cap línia de la pública havent-hi escola concertada on sí
retallar. Si en una escola pública les matrícules son insuficients, el tancament de línies no ha de ser
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l’opció, s’han de baixar les ràtios per poder fer una educació de més qualitat. En primer lloc, no s’ha
tancat cap línia de l’escola pública últimament que no hagi estat motivada per la davallada
demogràfica que fa anys que ens afecta i fa que el nombre de grups a tots els nivells educatius, entre
P3 i quart d’ESO, ja siga a la pública o la concertada, s’hagi reduït, però en cap cas per matriculacions
insuficients, com es diu a la moció. A la pública no s’ha tancat cap línia, al contrari, hi ha hagut anys
recentment en què tot i existir places disponibles a la concertada, s’han obert nous grups a la pública.
A més, cal destacar que gairebé la totalitat de l’alumnat de Tortosa accedeix a la primera opció
escollida quan s’incorpora al sistema educatiu, a P3 o primer d’ESO. I en segon lloc, les ràtios a
Tortosa, a partir del curs 2022/2023, són de 20 a la pública i 20 a la concertada, per tant, al 2030
tots els nivells educatius seran a ràtio 20.
Al segon punt exposeu que convoquen totes les direccions dels centres educatius de la ciutat, tant
públics com concertats, més enllà de les comissions, per tal de fer una anàlisi de processos
d’admissió de les places. Cal assenyalar que les places que queden per cobrir, que es diuen vacants,
es compatibilitzen abans de la preinscripció, durant el període de preinscripció i la matrícula, i durant
el transcurs de tot el curs acadèmic, per gestionar el que en diem la matricula viva. Ho fan els centres
educatius supervisats per la inspecció educativa, i juntament amb altres membres de les comissions
d’escolarització o de garanties d’admissió.
Els processos d’admissió de l’alumnat no es pot regular a l’ajuntament, ja que això és una
competència del Departament d’Educació i està regulat, com ja li hem dit, pel Decret 11/2021, que
estableix els òrgans de participació i defineix la composició i les seves funcions.
Tampoc no podem demanar als tres instituts i escola introduir-los a la xarxa pública. Aquesta és una
opció que dependrà de cada centre concertat. És una decisió individual, no correspon als ens locals
dir al Govern de la Generalitat com ho haurien de fer. Des de Junts per Tortosa apostem perquè siguin
les famílies les que decideixin on volen escolaritzar els seus fills i filles, i lamentem una vegada més
l’atac de la CUP a l’escola concertada, un model d’èxit i que complementa l’oferta pública a la ciutat.
Aprofito per agrair a les direccions, docents i pares de les escoles concertades de Tortosa tota la seva
labor. La seva moció d’avui només demostra radicalitat i desconeixement de la realitat. Allà on la CUP
vol limitar, imposar i restringir, Junts per Tortosa apostem per un sistema educatiu on l’escola pública i
concertada coexisteixin i es complementin.
Per tot l’exposat, el nostre vot serà en contra.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula per cloure la moció el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Bé, natros també pensem que les famílies han de poder triar entre l’escola 100
per cent pública i l’escola privada 100 per cent privada. I és per això que proposem que les escoles
que tenen concert puguen optar a formar part de la xarxa pública, i que el model d’èxit que la senyora
Espuny comentava i crec que el senyor de Ciutadans també, que es puga donar a través de l’escola
pública, i per a què això siga possible, és evident que s’ha de fer incrementant el pressupost de la
Generalitat al 6 per cent que fixa la LEC, una llei amb la que natros no estem d’acord, però que molts
dels partits presents aquí defensen, quan el pressupost en educació de la Generalitat s’està situant
actualment entorn al 4 per cent.
Es diu que Tortosa no té segregació escolar, quan és evident que existixen escoles gueto, i que,
evidentment, un 80 per cent... Tortosa no és una excepció de les dades educatives que es donen a
Catalunya, en què un 80 per cent de l’alumnat amb necessitats educatives especials formen part de
la xarxa pública. Entenem que la privada concertada és discriminatòria perquè evidentment l’accés
requerix d’un pagament previ que moltes famílies no poden assumir.
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La proposta es contempla com a difícil, o impossible. És una proposta a deu anys, no és un termini
que fixe la CUP sinó que és la ILP que es va presentar al Parlament, que va recollir 93.000 signatures i
que va ser tombada per molts dels seus partits. Crec que En Comú Podem no hi va votar en contra, i li
recordo al senyor Vallespí que qui ha votat els pressupostos de la Generalitat actuals i els anteriors va
ser En Comú Podem, i no la CUP. Així que el pressupost en Educació també és responsabilitat seua.
Dit això, entenem que qui no aposta per la internalització dels centres és perquè defensa el model
educatiu privat, tal com s’està fent a la nostra ciutat amb la no possibilitat d’escolarització de 0 a 3
anys a la xarxa pública, perquè no hi ha ni una sola escola bressol pública. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies.»
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb un vot
a favor corresponent al membre de la corporació del grup municipal de CUP–AMUNT (1), quinze vots
en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de JUNTS (7),
ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i Cs (1) i cinc abstencions corresponents als membres de la corporació
del grup municipal de MT–MTE–ECG (5) .
08 . PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS-PARTIDO DE CIUDADANIA SOBRE EL 8 DE MARÇ,
DIA DE LA DONA.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Ciutadans -Partido de la
Ciudadania :
«Desde el Grupo de Ciutadans de Tortosa declaramos, un año más, nuestra firme voluntad de
continuar construyendo una sociedad justa, donde niñas y niños crezcan en igualdad de
oportunidades.
Cada Día Internacional de la Mujer, gobiernos, instituciones públicas y privadas, asociaciones civiles,
agentes sociales y ciudadanía salen a las calles de nuestros pueblos y ciudades para hacer balance
de los logros alcanzados y exigir, con una única voz, el cumplimento de las medidas, tantas veces
acordadas, que garanticen, en nombre del derecho y de la justicia, una sociedad paritaria y
participativa.
En el Grupo de Ciudadanos Tortosa nos sumamos a esta reivindicación que busca que hombres y
mujeres, niños y niñas, con independencia de su género, tengan los mismos derechos. Por ello, desde
el Grupo Municipal de Ciudadanos en Tortosa renovamos nuestro compromiso en la elaboración y
revisión de estrategias de igualdad y en el fomento del diálogo multinivel con los diferentes ámbitos
de la Administración Local, Autonómica, Estatal, Europea e Internacional.
Este 2022, el 8 de Marzo cobra una especial importancia porque a la revisión de los logros es preciso
sumar su defensa y su protección. Debemos seguir reuniendo esfuerzos, desde la legalidad y la
equidad y con las voces de todas y de todos, para que las mujeres vivan libres de miedo, perciban el
mismo salario por un trabajo de igual valor y estén representadas, en igualdad, en los órganos de
decisión políticos y empresariales para propiciar su participación en una sociedad que es tan suya
como la del resto.
Y para ello, corresponsablemente, hombres y mujeres debemos impulsar el camino que permitirá
crear y consolidar economías y sistemas sociales y políticos basados en la defensa de los derechos y
libertades fundamentales y en la que los Gobiernos Locales debemos asegurar su desarrollo en pie de
igualdad. En definitiva, para que la igualdad de género sea una realidad.
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Ahora, inmersos en una crisis sanitaria y humanitaria a nivel global, observamos un impacto negativo
y sin precedentes en los avances alcanzados que requiere dedicar esfuerzos a analizar no solo
factores epidemiológicos y de salud, sino también económicos, psicológicos y sociales asociados, y
prevenir las pérdidas en los logros consolidados en materia de igualdad de género y derechos de las
mujeres.
Así, como consecuencia directa de la pandemia ocasionada por el COVID-19, estamos siendo testigos,
por un lado, de cómo la difícil situación económica está teniendo graves consecuencias en el mercado
de trabajo aumentando en mayor porcentaje la tasa de paro de las mujeres y ampliando la diferencia
de género; y por otro, del aumento del trabajo de cuidado no remunerado –tanto de menores, por el
cierre de clases y de actividades extraescolares como de personas mayores, personas enfermas y
dependientes– lo que profundiza las desigualdades de género ya existentes, tal y como se venía
alertando en los distintos estudios e informes del uso del tiempo.
Por todo ello, presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Tortosa la siguiente MOCIÓN:
Primero.- Invitar a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a todas
las voces que claman por un futuro sin discriminación por razón de género, donde hombres y mujeres
formen parte de nuestra sociedad en igualdad de derechos y responsabilidades.
Segundo.- Reafirmar nuestro compromiso con la ciudadanía y con sus necesidades, con la igualdad
de trato y de oportunidades y con el mandato constitucional que persigue el pleno establecimiento de
una igualdad real y efectiva.
Tercero.- Reconocemos que la desigualdad se fundamenta en creencias y comportamientos con base
estructural diversa, y asumimos la importancia de promover acciones formativas y de sensibilización
social.
Cuarto.- Ratificamos nuestro compromiso relacionado con la Igualdad de Género, y reconocemos a los
colectivos víctimas de discriminación múltiple, muchas veces ocultos hasta ahora, como el de las
mujeres con discapacidad.
Quinto.- Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas
encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad de
oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de la información y el apoyo a las
mujeres que viven en el ámbito rural.
Sexto.-Reconocemos el impacto negativo que la pandemia está ocasionando en los derechos de las
mujeres y alertamos sobre las consecuencias que este retroceso supondrá para las generaciones
futuras.
Séptimo.- Recomendamos el impulso de la participación de mujeres en puestos de liderazgo y la
necesidad de visibilizar su contribución esencial para la resiliencia y la recuperación.
Octavo.- Reconocemos que el trabajo de cuidado no remunerado es un pilar fundamental de la
respuesta a la pandemia y como tal, debe ser visibilizado y valorado.
Noveno.- Reclamamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de los medios necesarios para
llevar a cabo las competencias fijadas en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género para
garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo
social y económico sostenible.»
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Passaríem als següents punts de l’ordre del dia, que ara sí que és quan s’agrupen les diferents
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mocions.
En primer lloc, la número 7, que seria, després de la incorporació del punt de l’ordre del dia, la 8,
proposta del Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía sobre el 8 de març, Dia de la
dona.
La 9, que ara es la 10, proposta del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Tortosa Sí
– Acord Municipal, contra la bretxa salarial.
La 10, que és l’11, proposta del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Tortosa Sí –
Acord Municipal, per a la genealogia femenina.
La 11, que és la 12, proposta del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura
de Progrés, amb motiu del dia 8 de març, Dia internacional dels drets de les dones.
L’antiga 13, que ara és 14, proposta del Grup Municipal Movem Tortosa – Movem Terres de l’Ebre –
En Comú Guanyem, per a la revisió del nomenclàtor de la ciutat des d’una perspectiva de gènere.
I per últim, la 14, que es converteix en la 15, que és la proposta del Grup Municipal Candidatura
d’Unitat Popular Tortosa – Alternativa Municipalista, per demanar una millora de l’urbanisme en clau
feminista.
Les mocions que ara tenen els números 8,10, 11,12, 14 i 15, es debaten conjuntament,
però la votació es realitzarà cadascuna per separat.
Per començar el debat de les diferents mocions, té en primer lloc la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors. Des del Grup de Ciutadans a Tortosa declarem un any més la
nostra ferma voluntat de continuar construint una societat justa, on xiquets i xiquetes cresquen en
igualtat d’oportunitats. Cada dia internacional de la dona, governs, institucions públiques i privades,
associacions civils, agents socials i ciutadania surten als carrers dels nostres pobles i ciutats per fer
balanç de les fites aconseguides i exigir en una única veu el compliment de les mesures tantes
vegades acordades, que garanteixin en nom del dret i de la justícia una societat paritària i
participativa.
En el nostre grup municipal de Ciutadans a Tortosa ens sumem a esta reivindicació que busca que els
homes i les dones, xiquets i xiquetes, amb independència del seu gènere, tinguen els mateixos drets.
Per això, des del Grup Municipal de Ciutadans Tortosa renovem el nostre compromís en l’elaboració i
realització d’estratègies d’igualtat, en el foment del diàleg multinivell en els diferents àmbits de
l’Administració local, autonòmica, estatal, europea i internacional.
Este any 2022, el 8 de març cobra una especial importància, perquè a la revisió de les fites és
necessari sumar la seua defensa i la seua protecció. Hem de seguir reunint esforços des de la
legalitat i l’equitat, i amb les veus de totes i tots perquè les dones visquin sempre lliures dels temors,
tinguen els mateixos salaris per un treball d’igual valor, i estiguen representades amb igualtat en els
òrgans de decisió polítics i empresarials per propiciar la seua participació en una societat que és tan
seua com de la resta de la població.
Per això, corresponsablement homes i dones han de seguir impulsant el camí que permeti crear i
consolidar economies i sistemes socials i polítics basats en la defensa dels drets i les llibertats
fonamentals, i en la que els governs locals han d’assegurar el seu desenvolupament amb igualtat. En
definitiva, per a què la igualtat de gènere sigui una realitat.
Així, com a conseqüència directa de la pandèmia ocasionada per la COVID, estem sent testimonis, per
un costat de com amb la difícil situació econòmica estem tenint greus conseqüències en el mercat de
treball, amb un major percentatge en la taxa d’atur de les dones i ampliant la diferència entre els
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gèneres; i per una altra part, l’augment del treball de les cuides no remunerades, tant en xiquets
menuts, pel tancament de classe i certes activitats, com de les persones dependents i malaltes, cosa
que aprofundeix encara més les desigualtats de gènere que ja existien, tal i com es venia alertant des
dels diferents estudis i informes en el seu temps.
Per tot això, volem que aquí, al ple municipal de l’Ajuntament de Tortosa es valoren les següents
propostes: invitar totes les entitats locals a adherir-se a esta declaració, i sumar-mos a totes les veus
que clamen per un futur sense discriminació per raó de gènere, on homes i dones formen part de la
nostra societat amb igualtat de drets i responsabilitats; reafirmar el nostre compromís amb la
ciutadania i amb les seues necessitats, com la igualtat de tracte i oportunitat, i com el mandat
constitucional que perseguix el restabliment d’una igualtat real i efectiva; reconèixer que la
desigualtat s’ha fonamentat en creences i comportaments com base estructural diversa, i assumint la
importància de promoure accions formatives i sensibilització social; ratifiquem el nostre compromís
relacionat amb la igualtat de gènere, i reconeixem els col·lectius víctimes de discriminació múltiple,
que moltes vegades han estat amagats fins ara, com la de les dones amb discapacitat.
Insistim en la necessitat d’intensificar els esforços en el desenvolupament de polítiques encaminades
a fomentar l’emprenedoria, l’educació per la igualtat d’oportunitat, la incorporació de les dones a la
societat de la informació i el recolzament a les dones que viuen en un àmbit rural. Reconeixem
l’impacte negatiu que la pandèmia està ocasionant en els drets de les dones, i alertem sobre les
conseqüències que este retrocés suposarà per a les generacions futures.
Recomanem l’impuls de la participació de dones en llocs de lideratge i la necessitat de visibilitzar la
seva contribució essencial per a la resiliència i la recuperació. Reconeixem que el treball de la cura no
remunerada és un pilar fonamental de la resposta a la pandèmia, i com a tal, deu ser visibilitzat i
valorat. Reclamem la necessitat de dotar les entitats locals dels mitjans necessaris per portar a terme
les competències fixades pel Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere, per a garantir l’impuls
en les actuacions que contribuïsquen a la convivència, el progrés i el desenvolupament social i
econòmic sostenible.
Després, la valoració de les diferents mocions, com que des de Ciutadans estem a favor d’una igualtat
real i efectiva, votarem totes les altres mocions a favor, perquè primer són les persones. Moltes
gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Maria Jesús Viña.”
Intervenció de la Sra. Viña
“Gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. Des del Grup d’Esquerra Republicana hem presentat avui
dues mocions, una contra la bretxa salarial i l’altra per la genealogia femenina, i passaré a exposar les
propostes que els presentem en estes mocions.
Tot i els avenços dels darrers anys, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara es
mantenen i són determinats per al benestar, l’economia i la millora de la nostra societat. La cultura
heteropatriarcal situa els homes en una posició de privilegi respecte a les dones en els àmbits social,
polític, professional i sexual. Segueix la seua inèrcia i marca el nostre present, i si no la capgirem
seguirà regint el nostre futur.
Posant l’accent en un dels àmbits on es manifesten les desigualtats entre homes i dones, l’àmbit
laboral i professional, trobem una de les desigualtats més clares: la salarial. Les dones cobren menys
que els homes per realitzar les mateixes feines o d’igual valor. A esta diferència se li diu bretxa
salarial.
La bretxa salarial és l’expressió econòmica de les desigualtats econòmiques estructurals entre dones i
homes. Segons l’estudi d’evolució de la bretxa salarial de gènere a Catalunya, elaborat per
l’Observatori del treball i model productiu del Departament d’Empresa i Treball, amb dades del 2019,
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les darreres de què en disposem, el salari mitjà anual femení va ser 5.977,20 euros inferior al
masculí. Parlem d’un salari mitjà de 22.988,20 per a les dones, i 28.965,40 per als homes. És a dir,
les dones van guanyar de mitjana un 20,6 per cent menys que els homes, en termes anuals. Un
percentatge que malgrat que s’ha anat reduint amb molta timidesa els darrers anys, continua sent
una de les manifestacions més punyents de la discriminació que patixen les dones en el món del
treball.
L’origen d’esta desigualtat salarial és una desigualtat de gènere intrínseca d’una cultura patriarcal
que s’explica per factors molt diversos i estructurals: l’assignació a les dones del treball de cures no
remunerat i sense reconeixement social, la segregació vertical i horitzontal del mercat laboral, sous
més baixos, fins i tot salaris inferiors per la mateixa feina, i condicions laborals més precàries per a
dones són algunes de les causes que expliquen esta bretxa. Malgrat la baixada per cinquè any, en les
darreres dades disponibles el context actual de crisi del coronavirus ha amplificat la desigualtat
laboral de gènere i pot haver amplificat la bretxa salarial, que ha penalitzat el creixement de les dones
al món laboral. Un fet que s’explica per la gestió del teletreball durant el confinament, l’impacte de la
pandèmia en sectors com l’hostaleria, l’augment de les reduccions de jornades per part de les dones
per assumir les responsabilitats de les cures.
Per tots estos motius, els proposem els següents acords: refermar el compromís del municipi de
Tortosa en la lluita contra les desigualtats de gènere i realitzar campanyes i accions per sensibilitzar la
població respecte a la bretxa salarial i les conseqüències que se’n deriven; treballar amb les
empreses del municipi per a l’elaboració de plans d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa
salarial i l’eliminació del terra enganxós, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del
personal en matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral; demanar al Govern de l’Estat que realitzi els canvis normatius corresponents per tal
de corregir les situacions de desigualtat existents que provoquen la bretxa salarial i la poca
representació de les dones en l’espai de presa de decisions; i traslladar tots estos acords a les
entitats de dones i feministes de Tortosa.
Quant a la moció sobre la genealogia femenina, des d’Esquerra Republicana pensem que és
necessari exercir la corresponsabilitat des de l’ajuntament com a institució més propera a la
ciutadania, impulsant canvis que facin ciutats més amables a la ciutadania i a la vida. I entre estos
canvis, cal promoure el compromís a generar genealogia femenina, recuperant la memòria històrica i
les contribucions de les dones a l’esdevenir del municipi i de les Terres de l’Ebre, enfortint les dones
creadores o dedicades a la ciència o a la tecnologia, i afavorint l’ús de noms de dones i de noms
d’espais de dones al nomenclàtor.
Així, si fem una revisió del nomenclàtor a Tortosa, només trobem noms de dones relacionats amb la
religió catòlica: verges, santes i religioses, o un parell amb la noblesa. Els dos únics noms de dones
que no compleixen estes característiques són dues dones tortosines: el carrer Montserrat Viladrich, al
barri del Temple, i a la plaça Josefa Sol, la paisana, al barri de Remolins, si no me n’he deixat cap
més.
Per tots estos motius, els demanem els següents acords, que pensem que serà possible que arribin a
bona fi perquè hem sentit també les declaracions de la regidora avui als mitjans de comunicació, en
què feia la proposta de poder incorporar estos nomenclàtors, i estem molt contents d’anar en la línia
de la proposta que els fem. En primer lloc, posar totes les eines de què disposa l’ajuntament al servei
de la defensa dels drets de les dones, i lluitar activament contra qualsevol expressió de desigualtat,
discriminació o violència, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes de Tortosa; en segon
lloc, impulsar la incorporació al nomenclàtor de la ciutat, carrers, places o espais, de noms de dones
que hagin contribuït a l’esdevenir de Tortosa i a la nostra societat, tant a nivell local com global; donar
suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents països del món i convocades a
Catalunya pel conjunt de moviments feministes; i en quart lloc, traslladar estos acords a les entitats
de dones i feministes de Tortosa.
Quant al nostre posicionament envers les altres mocions que avui es presenten i que debatem
conjuntament, específicament al Grup de Ciutadans, li volem dir al senyor Albacar que certament que
esta crisi sanitària que hem patit mos ha portat a una crisi social, econòmica i de grans dimensions, i
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a més a més, ha fet... Sembla que Ciutadans s’adona de les desigualtats que hi ha de gènere, per
tant, mos alegrem moltíssim, no podia ser d’una altra manera que mos introduïssin un feminisme o
una igualtat de gènere constitucional, ja ho porten a l’ADN, per tant, ho entenem. Benvinguts a la
defensa dels drets de les dones, i malgrat que pensem que la seva moció es queda a les beceroles del
que demanen els grups feministes, li votarem a favor perquè així vagin animant-se i vagin reivindicant
cada any una miqueta més.
Específicament al Partit dels Socialistes, a la senyora Bel, dir-li que sap que dissentim en moltes
coses, però en termes de feminisme no és una d’elles. Mos alegrem moltíssim del canvi que vostès
descriuen en la seua moció amb l’actitud del Govern central, som crítics quan cal ser-ho, hem sigut
molt crítics i ho continuarem sent, per exemple, amb el cànon de residus, però en termes d’igualtat no
ho som, per tant, no ens costa gens reconèixer que hi ha un avenç positiu.
En la mateixa línia, i pel mateix motiu li vull reivindicar, amb orgull republicà i feminista també, que
des del Govern de la Generalitat, un dels eixos bàsics és el feminisme i, per tant, s’ha crear per
primera vegada una conselleria d’Igualtat i Feminisme per a poder tirar endavant estes polítiques
transversals que tots reivindiquem en estes mocions que avui hem presentat. Per tant, en la seua
línia, votarem a favor de la seva moció.
Per últim ja...”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Senyora Viña, se li ha acabat el temps. Després recordi que té temps per cloure.”
Intervenció de la Sra. Viña
“Acabaré de donar el sentit del vot a la pròxima intervenció.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula la senyora Bel.”
Intervenció de la Sra. Bel
“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. En primer lloc, si em permeten, com venint fent sempre a
l’inici de les nostres intervencions, avui excepcionalment hem començat parlant de la guerra
d’Ucraïna, però sí que també voldria des d’aquí, des del nostre grup municipal, refermar el nostre
suport a totes les persones afectades per la COVID en esta triple crisi sanitària, social i econòmica.
I abans d’iniciar la moció del 8 de març, m’agradaria també des d’aquí condemnar els últims
assassinats de dones produïts en els darrers dies, fruit d’esta violència masclista que malauradament
encara tenim avui en dia entre natros.
Com que tots vostès tenen la moció, saben que el Partit Socialista és un partit feminista, saben que
gairebé tots els anys presentem una moció al voltant del 8 de març, per refermar este compromís
socialista i este treball, amb l’orgull de la feina que fem els socialistes i les socialistes des de totes les
institucions on som presents, des del Govern central fins modestament els ajuntaments, tirant
endavant polítiques en favor i en pos de la igualtat de les dones.
Per tant, els passaré a llegir la proposta d’acord de la nostra moció: en primer lloc, comprometre’ns a
treballar per l’avenç de la societat cap a la igualtat real, rebutjant qualsevol retrocés en drets i
llibertats per a les dones, i treballant en el marc de les competències de l’ajuntament per garantir la
coeducació, la igualtat laboral, la conciliació i la corresponsabilitat; continuar consolidant i reforçant el
servei municipal del SIAD de l’Ajuntament de Tortosa, amb la descentralització del mateix als diferents
pobles del municipi, i reforçar la tasca d’informació, assessorament, formació i acompanyament de les
dones que ho requereixen, i especialment d’aquelles que es troben en situacions de violència
masclista; instar el Govern de la Generalitat a comprometre’s en la lluita contra la violència masclista i
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aprovar els recursos necessaris, un pacte català contra la violència masclista; instar també el Govern
de la Generalitat a fer seguiment perquè les empreses compleixin amb els plans d’igualtat, contra la
bretxa salarial; situar el centre de l’agenda política a l’economia de la cura i reconèixer social i
econòmicament els treballs vinculats realitzats majoritàriament per dones; donar solucions a la crisi
econòmica i social provocada per la pandèmia de la COVID-19 a qui més ha patit les conseqüències,
les dones, tenint present l’impacte de gènere a l’hora de definir ajudes i accions específiques amb els
fons europeus de lluita contra la pandèmia i els seus efectes; lluitar contra la mercantilització del cos
de les dones, i comunicar els presents acords de manera telemàtica al Congrés dels Diputats, Senat,
Govern de la Generalitat, Mesa del Parlament de Catalunya, grups parlamentaris del Parlament,
Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis i entitats i associacions en
defensa dels drets de les dones del nostre municipi.
Quant a les mocions presentades respecte al 8 de març, en primer lloc, donar-li el nostre suport a la
moció presentada pel Grup de Ciutadans, completament d’acord amb els seus acords a la moció.
Després, al Grup d’Esquerra Republicana, també evidentment d’acord amb els acords presentats i,
per tant, també ja li avanço que li donarem suport, tot i que trobem a faltar també esta exigència que
fan vostès al Govern espanyol també al Govern de la Generalitat, que també té competències en
matèria d’igualtat.
A partir d’aquí, també amb el tema del nomenclàtor dels carrers de Tortosa, sobre el tema de la
genealogia, com vostè ha dit, estem treballant des d’este govern municipal i des de la regidoria
d’Igualtat per posar en valor dones rellevants de la nostra ciutat. De fet, ho presentem demà en el
marc del dia internacional de les dones, perquè volem posar en valor dones rellevants que han estat
silenciades i obligades per la història, i per tant, a partir d’aquí treballar en este procés de creació
d’un embrió, d’un projecte que volem que sigui més gran, un projecte que aquí vull dir que ha estat,
diguéssem, treballat conjuntament amb l’IES de l’Ebre, on han participat alumnes, per tant, volem
també que sigui un projecte pedagògic. I a partir d’aquí, tenint este mapa de dones rellevants, poder
treballar els diferents noms de carrers i places en nom de dona. Però evidentment, sempre comptant
amb el suport de tots i totes, perquè entenem que este és un tema suficientment important com per a
què sigui acordat amb tots els regidors i regidores presents en este ajuntament, govern i oposició.
I respecte a la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP, en relació amb l’urbanisme en clau
femenina, o en clau feminista, li voldria dir també, senyor Arnau, que estem treballant amb això. De
fet, el proper dijous, és a dir, el dijous d’esta setmana, dia 10, els tècnics de l’Àrea d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Tortosa tenen una formació prevista en este sentit, en Urbanisme en perspectiva de
gènere. Una formació que no només faran ells el dia 10, sinó que este dia 10 justament clou un seguit
de formacions amb perspectiva de gènere per les quals han passat tots els departaments de
l’Ajuntament de Tortosa, i també els grups polítics que hi van voler participar. Per tant, tenim este
interès, pensem que totes les àrees de l’ajuntament han d’estar implicades en esta perspectiva de
gènere, perquè només així, treballant-ho de forma transversal, les dones evidentment ocuparem el
lloc central que ens mereixen en tots els aspectes de la vida.
A partir d’aquí, vostè demanava també en algun punt de l’acord un recorregut per fer recorreguts
segurs per a les dones. Dir que això, amb la diagnosi que es va fer en el seu moment ja es va fer, però
de totes maneres estem oberts a continuar treballant, de fet, ara tenim obert el pla d’igualtat i
perspectiva de gènere, i per tant, amb este pla que estem elaborant i que estem treballant,
treballarem aspectes que en un moment determinat d’estos dos anys no hem pogut fer a causa de la
situació de la pandèmia.
Per tant, ja li dic que hi estem treballant, i continuarem treballant amb perspectiva de gènere, amb
perspectiva feminista, perquè des d’esta regidoria d’Igualtat, per cert, creada en este mandat, una
regidoria que no havia existit mai, tenim molt clar que les dones són i han de ser eix central de la
nostra societat, que la igualtat efectiva només s’aconseguix amb la participació de totes i de tots, i
que per tant, el treball ha de ser en esta línia. Per tant, el nostre vot també serà favorable a la seua
moció. Moltes gràcies.”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula la senyora Marga Abelló.”
Intervenció de la Sra. Abelló
“Les dones demà estem totes convocades a sortir al carrer per celebrar els drets conquerits i per
continuar avançant. Queda molt per fer, i nosaltres continuem lluitant. Avui, des de Movem Tortosa
presentem una moció per a la revisió del nomenclàtor de la ciutat des d’una perspectiva de gènere. El
nomenclàtor és la llista o catàleg ordenat dels noms amb què un municipi bateja els seus
equipaments d’espai públic, per tant, parlem de nom de carrers, places, barrancs, però també de
biblioteques, pavellons, centres educatius, entre d’altres.
Els noms amb els que una ciutat denomina els espais i equipaments compartits diu molt de la història
de la seva gent i del seu llegat, de la seva cultura i fins i tot de la seva religió. En definitiva, de tot allò
que en cada moment aquella societat va decidir que era important. per tant, el nomenclàtor de
Tortosa és un reflex de la nostra societat i dels nostres valors. Aquest es pot analitzar des de moltes
vessants. Si ho fem des de la perspectiva de gènere, el resultat ens dona un reflex on molts no ens
volem veure. Analitzant només l’espai públic i excloent els equipaments, tenim un 33 per cent dedicat
a homes, i un 7 per cent a dones. Una anomalia que no és exclusiva de la nostra ciutat, sinó que es
repeteix amb uns percentatges similars arreu del territori català.
Si a més analitzem aquest 7 per cent al detall, veurem que la majoria es refereix a mares de Déu o
santes. En definitiva, dones vinculades a la religió. Per tant, el nostre nomenclàtor no només està
esbiaixat en números, sinó també en la visió que aporta de la dona i la negació al reconeixement del
seu paper en la història i en la vida quotidiana tortosina.
L’Ajuntament de Tortosa compta ja amb un pla de polítiques de dones, un pla transversal elaborat per
diferents departaments de l’ajuntament, i que va expirar al desembre del 2021. En aquest pla,
recentment expirat, hi havia 34 accions dividides en 7 eixos: un d’ells, el d’espai urbà, mobilitat i
habitatge, que en aquest mateix l’objectiu és impulsar el reconeixement del paper històric de les
dones de Tortosa en la nomenclatura de carrers, places, edificis i espais de la ciutat.
Atès que no s’han fet els suficients avenços en matèria d’igualtat amb el nomenclàtor de Tortosa, i
sobretot, atès que volem canviar el reflex de la nostra societat per ser justos i transportar imaginaris
culturals, el Grup Municipal de Movem Tortosa proposa al ple de l’Ajuntament de Tortosa l’adopció
dels següents acords: impulsar el reconeixement del paper històric de les dones de Tortosa en la
nomenclatura dels nostres equipaments i espai públic per donar visibilitat a les aportacions que han
fet i fan les dones a la nostra societat, i que moltes vegades queden invisibilitzades i no són prou
reconegudes; designar una comissió de l’estudi del nomenclàtor amb un membre de cada partit i de
les entitats locals interessades, amb els objectius de prioritzar la nomenclatura de noms de dona o
femenins, especialment les rellevants de la ciutat en el cas dels nous equipaments i espais, i de
treballar per renombrar els ja existents en aquest sentit, sempre que no suposi un greuge per als
veïns i veïnes, i fins que s’aconsegueixi la paritat.
Les mocions presentades pels altres grups municipals són amb un únic propòsit, afavorir la dona.
Aquest 8 de març, totes juntes hem de seguir posant de manifest que el feminisme és més necessari
que mai en totes les vessants de la vida social, i per això, Movem Tortosa votarem a favor de totes
elles. Però vull comentar que a la moció presentada pel Grup de Ciutadans, ratifiquem el nostre
compromís per treballar per un futur sense discriminacions de gènere, i intensificar els esforços per a
promoure accions de sensibilització social i desenvolupament de polítiques d’igualtat.
A la d’Esquerra, la bretxa salarial, que és el reflex de les desigualtats existents en el mercat laboral, i
la crisi del coronavirus, no ha fet sinó que amplificar aquesta bretxa, i com a conseqüència ha
penalitzat el creixement de la dona en el mercat laboral. També la genealogia femenina d’Esquerra.
No podem estar més d’acord amb tot l’exposat, i parlar del nomenclàtor com Movem Tortosa, i de

www.tor tosa.cat
- Pàg. 47 / 74 -

JACE / erc

tenir una ciutat més femenina.
I pel que fa a la moció del PSC, podem afegir que si alguna cosa hem aprés de la pandèmia i de la
crisi social i econòmica que s’han derivat d’ella és que aquesta no ha impactat igual en les dones que
en els hòmens.
I per últim, a la CUP puc dir-li que compartim la majoria de raonaments de l’article sobre la seguretat
urbana des de l’organisme feminista de Sara Ortiz Escalante, del col·lectiu Punt 6.
Per totes elles, com hem exposat, hi votem a favor. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, l’urbanisme és la disciplina que treballa per planificar i construir els
nostres barris, pobles i ciutats, engloba una àmplia varietat d’espais que inclouen l’habitatge, espai
públic, equipaments, transport i entorn. Estos elements són el suport físic de la vida quotidiana, la
manera com estan dissenyats, on s’ubiquen els serveis que oferixen, influixen directament en les
nostres condicions de vida. Són poques les ciutats que han incorporat una perspectiva de gènere en
l’urbanisme, la seguretat i la prevenció de la violència. Tortosa no és una d’elles.
En l’actualitat, la seguretat i l’abordatge de la violència a les ciutats continua enfocant sobretot els
crims, és a dir, en allò que es definix per llei com a violència, i no realment en tots els tipus de
violència que existixen. Alhora, este enfocament també exclou la percepció de por i seguretat, que és
essencial per abordar la seguretat des d’una perspectiva feminista interseccional.
Tal com s’ha esmentat, incloure la percepció de temor i seguretat permet abordar, per exemple,
l’assetjament sexual al carrer, que té un alt impacte en l’accés de les dones a l’espai urbà. La por i la
percepció de seguretat estan condicionades per la diferència que existix entre el tipus de violència
que poden experimentar les persones dependents del sexe, el gènere, l’edat, l’origen, etcètera, i això
té un impacte directe sobre les diverses percepcions.
Estudis sobre els patrons de mobilitat de les dones han demostrat que tenen una mobilitat més
sostenible, complexa i diversa, però la mobilitat de les dones es pot arribar a paralitzar a la nit a causa
de la por a la violència. La nit és encara, a dia d’avui, concebuda com un espai prohibit per a les
dones, on la nostra presència moltes vegades és qüestionada, sobretot quan anem soles, i on els
nostres cossos es perceben com a vulnerables, però també com a objectes. A la nit, les dones eviten
certes zones de la ciutat, no utilitzen certs mitjans de transport o decidixen no sortir de casa.
L’organització Women in Cities International, que ha estat una de les organitzacions feministes que
més ha treballat perquè la seguretat de les dones i les nenes s’inclogués a l’agenda pública local,
nacional i internacional, i que ha realitzat un treball exhaustiu en este àmbit, conclou que un dels sis
principis bàsics per a un entorn segur per a les dones és veure i ser vista. Entre els exemples d’un
entorn visible s’inclouen carrers amb il·luminació contínua, que acompanya els itineraris dels vianants,
sense racons, amb edificis amb activitats a les plantes baixes. Les places que promouen la vida al
carrer i combinen diverses activitats també ajuden a incrementar la seguretat i permeten la vigilància
informal, exercida entre iguals i de manera solidària i no autoritària.
Com ja hem esmentat anteriorment, Tortosa no és un exemple de ciutat segura durant la nit, perquè el
principi bàsic de veure i ser vista no es complix en molts dels carrers, places i pàrquings oberts de la
ciutat. Pel que fa als carrers, tenim dos exemples molt clars de carrers mal il·luminats: carrer Mossèn
Manyà o Joan Sebastià Arbó, els dos a Voraparc. Places i parcs com la plaça de les Corts Catalanes,
que és un model de falta d’enllumenat, com també podrien ser les naus laterals i l’entrada al parc
Teodor González i el parc de Remolins que hi ha al davant de l’URV. Quant als pàrquings oberts,
podem esmentar el que hi ha al mateix carrer Mossèn Manyà, a l’entrada de Tortosa.
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En tots estos exemples podem veure que a Tortosa tenim un problema amb la il·luminació de la ciutat.
Per estos motius, instem l’ajuntament a fer que Tortosa sigui una ciutat amb espais segurs i per viure
més dignament. És per això que proposem una altra vegada, com ja es va proposar al març del 2020,
però que no s’ha acabat de materialitzar la moció, primer, executar en el període d’un any els acords
aprovats al ple del 2 de març de 2020, realitzar en un termini de deu mesos una auditoria de
seguretat de les dones, garantir la participació de les dones de la ciutat en l’elaboració de l’auditoria a
través de metodologies com la realització de marxes exploratòries de la ciutat o la realització de
mapes perceptius, o realitzar un pla de formació en urbanisme, com comentava la senyora Dolors Bel,
que ja s’ha elaborat.
Dit això, sí que volia fer una reflexió, i m’incloc en la crítica, perquè crec que mos hem equivocat
ajuntant tantes mocions en una matèria tan important com la que estem tractant, perquè queda el
debat molt dispers. Encara no sé què han votat els grups, i possiblement vostès intervenen sense
saber què votaré jo, i crec que mos hem equivocat i que hem de fer la reflexió que en una matèria tan
important i en una data tan important, no ho hauríem d’estar fent així. I repetixo que m’incloc en la
crítica.
Dit això, en relació amb la moció de Ciutadans, per a natros el feminisme liberal que vostès defensen
no existix, no avançarem cap a la plena igualtat si no es posa en qüestió el sistema de classes. I per
altra banda, ens resulta contradictori que el seu partit presente una moció en clau d’igualtat de
gènere quan s’han erigit en el principal defensor de la compra de persones a través de la gestació
subrogada, una pràctica que vulnera els drets de les dones a molts països i que volen introduir a
l’Estat espanyol, o com sempre els diem, han fet de falca de l’extrema dreta a Andalusia i a Múrcia. És
per això que votarem en contra de la seua moció.
En relació amb la moció d’Esquerra i Movem, del nomenclàtor, estem d’acord amb la necessitat que
plantegen les mocions i els canvis que es facen des d’una lògica participativa. Els proposem que
comencem a substituir noms de carrers de persones franquistes, seguim per traficants d’esclaus com
el carrer Marqués de Comillas, carrers dedicats a conqueridors com Pizarro, Cortés, Colom, o carrers
com Callao i Topete, que eren militars espanyols de les guerres d’independència americanes. Votem a
favor de les dues mocions.
En relació amb la moció d’Esquerra contra la bretxa salarial, ens pareix una moció molt correcta i
estem plenament d’acord amb el que proposen. Sí que concedirem que obviem també que dins de la
pròpia Generalitat, governada també per Esquerra, la bretxa salarial entre dones i homes al 2021 era
del 17 per cent, i els animem a solucionar la problemàtica. I bé, no m’allargo més en això perquè
encara em queda una moció.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Se li ha acabat el temps, senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“D’acord, doncs després ja intervindré, el que comentava abans.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula la senyora Espuny.”
Intervenció de la Sra. Espuny
“Un any més, la commemoració del 8 de març ve emmarcada per la greu crisi sanitària, econòmica i
social que estem patint com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, que ha agreujat encara
més les discriminacions i la precarietat que patim les dones. La situació econòmica està provocant
greus repercussions en el mercat de treball, fent que hagi augmentat el percentatge de taxa d’atur de
les dones. Ens calen polítiques que acabin amb la bretxa salarial, amb la segregació vertical i
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horitzontal, i amb el que hem anomenat com a sostre de vidre.
Cal posar accent en un dels àmbits on es manifesten les desigualtats, l’àmbit laboral i professional, on
trobem una de les desigualtats més clares: la salarial. Les dones cobren menys que els homes per
realitzar les mateixes feines o d’igual valor. Des de Junts per Tortosa pensem que cal afavorir plans
d’igualtat en totes les empreses com a veritable eina per garantir la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes, i per evitar la bretxa salarial.
Penalitzem qualsevol tipus de violència, apostem pel respecte i la convivència. Al gener del 2019 es
va iniciar un grup de treball per fer un protocol específic a la nostra ciutat de prevenció i abordatge de
la violència sexual, davant de la necessitat de tenir dades de realitat social en aquest àmbit dintre del
nostre municipi, i es va dur a terme una diagnosi qualitativa. L’objectiu és establir una actuació
coordinada davant de violències sexuals per sensibilitzar i prevenir actituds sexistes i discriminatòries,
i donar una resposta coordinada i col·lectiva davant d’una agressió. Posteriorment s’ha fet una
presentació de la diagnosi i un protocol als centres educatius, i s’ha elaborat un protocol de bones
pràctiques.
Hem actuat en l’àmbit d’organisme, i seguirem actuant, com per exemple la part més important que
s’ha fet ja al carrer Mossèn Manyà i probablement molt aviat podrem substituir amb il·luminat led
l’altra part que fa falta, com també s’ha fet a la plaça 1 d’Octubre, al carrer Rosa Maria Moles –
avinguda Lleida, i seguirem actuant-hi. A part, disposem d’un protocol de seguretat contra violències
sexuals amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, i s’ha fet formació als agents
implicats. Amb tot això, com poden comprovar, el nostre compromís, treball i dedicació per combatre
les violències sexuals i la prevenció és una prioritat.
Compartim la importància de la coeducació com a motor vital de transformació social, impulsant la
corresponsabilitat i establint polítiques de conciliació de la vida familiar, laboral, social i personal.
Des de Junts per Tortosa volem que cada dia siguen presents les dones i que lluitem per la igualtat
efectiva de la vida familiar, política, social, comunitària, econòmica i cultural. Volem una societat
igualitària, justa, equilibrada, inclusiva i integradora. Però no només fem actes el dia 8 de març. Des
del govern municipal treballem cada dia per combatre la discriminació, i ho fem a través del SIAD, a
través del Pla de polítiques de dones, a través del Pla d’igualtat. Col·laborem amb l’Institut Català de
les Dones, intervenim en la població adolescent i fem taller d’igualtat i de prevenció de la violència
masclista.
Respecte a les dues mocions relatives al nomenclàtor, cal dir que també hi donem suport, i amb la
finalitat de donar compliment al Pla de polítiques de dones i al mateix temps realitzar una cerca de les
dones que al llarg de la història han estat treballant a la nostra ciutat, demà, 8 de març, amb motiu de
la commemoració del Dia internacional de les dones, com ara comentava la regidora d’Igualtat, la
senyora Bel, a l’acte institucional organitzat per l’Ajuntament de Tortosa presentarem una exposició de
cartells de dones rellevants a la nostra ciutat.
De vegades, més que mocions, el que ens calen són fets com, per exemple, que les dones tinguin
també paper a la política municipal. A Junts per Tortosa ningú ens pot negar la nostra aposta pel
feminisme. Fa més de 15 anys que tenim portaveus dones i fa més que 4 anys que tenim alcaldessa,
mentre que la resta de grups, de moment, només homes portaveus i homes candidats.
Per tot l’exposat, votarem favorablement a les mocions presentades.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Ara ja ve el torn de grups de resposta. Serà, en primer lloc, Sergi Arnau qui tindrà la
paraula.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Bé, pel que respecta al Grup del PSC, faré ara l’explicació del posicionament
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contrari a la moció. No podem votar a favor d’una moció que pretén fer un reconeixement a les
polítiques del Govern de l’Estat en matèria d’igualtat, i en posarem alguns exemples, alguns que fins i
tot cita la pròpia moció. No poden seguir obstaculitzant la Llei trans al Congrés, un dels col·lectius més
vulnerables i que més violència patixen. La reforma laboral entenem que continua deixant les dones
en la precarietat. Precisament el punt 7 de la moció fa referència als drets laborals de les
treballadores sexuals, que el seu partit no vol treballar per reconèixer.
Pel que fa a les treballadores de la llar, no tenen dret a l’atur, acomiadament sense 15 dies
d’antelació, indemnitzacions molt baixes. Fins i tot, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea acaba de
dictaminar que l’exclusió de la prestació per desocupació és contrària a les normes de la Unió, i el
Govern del PSOE segueix sense ratificar el conveni 189 de la OIT, de treball decent de les
treballadores de la llar. Primer pas per a l’equiparació de drets. Es tracta d’una greu discriminació
laboral per motiu de gènere, i és per això que votarem en contra de la moció.
Dit això, només un petit apunt: ser dona, senyora Espuny, no implica ser feminista, o no ser masclista.
No dic que en este cas siga així, però tenir portaveus dones no necessàriament vol dir practicar el
feminisme i la igualtat.
En relació amb la nostra moció, agrair el vot favorable, i insistir en què per millorar les coses que
s’estan fent, que sabem que se’n fan però saben que considerem que són insuficients, des del nostre
grup insistim en la necessitat d’incorporar una tècnica d’igualtat per a poder treballar la igualtat de
gènere a l’ajuntament en la transversalitat de totes les seues polítiques. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula la senyora Marga Abelló.”
Intervenció de la Sra. Abelló
“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Per tancar, vull donar les gràcies a tots els grups polítics
que han votat a favor de la revisió del nomenclàtor de Tortosa. Aquest és un reflex de la nostra
societat i dels nostres valors. El nom amb el que una ciutat anomena els espais i equipaments diu
molt de la història de la seua gent, del seu llegat, de la seva cultura tortosina. En aquest context, és
més necessari que mai fer polítiques específiques per evitar-ho. Necessitem polítiques feministes, el 8
de març i cada dia de l’any.
També vull destacar, i me n’alegro molt, que gràcies a les propostes o mocions de l’oposició, el govern
es mou, com sempre, actuant amb la pressió de l’oposició. Només cal mirar la noticia de la Marfanta
d’avui mateix sobre el nomenclàtor.
És el nostre dia, el 8 de març, el dia de la dona, de la mare, de la filla, de la neta, de totes nosaltres,
les lluitadores, les valentes, de la igualtat entre homes i dones. Les nostres identitats són múltiples,
són diverses, som les que no hi som, som les assassinades, som les preses, som les que es van
quedar al mar, som les que es van quedar a les fronteres, som totes.
És de sentit comú volen que hi hagi igualtat entre homes i dones, com també lluitar contra tota forma
de discriminació per raó de gènere, orientació sexual, ètnia o qualsevol altra circumstància. Aquest
8M celebrem que gràcies al feminisme, el nostre país és un país millor. Les conquestes de la lluita de
les dones fa la vida més fàcil a totes les persones, també als homes, perquè amb el feminisme
guanya tothom. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula la senyora Bel.”
Intervenció de la Sra. Bel
“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. En primer lloc, permetin-me que els done les gràcies a tots
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els grups municipals que han donat suport a la nostra moció, evidentment lamentar el vot contrari de
la CUP. Llàstima, per un vot no tenim unanimitat en un tema que crec que és tan important com el
tema de la dona i de la igualtat en ple segle XXI.
Senyor Arnau, jo segurament tampoc estic d’acord amb moltes de les polítiques que porta el seu
partit, però jo penso que en el tema de la moció que vostè ha presentat no he entrat en la política ni
en la ideologia final del seu partit, sinó en aquelles coses que entenc que podem compartir, que
estem fent i que tot i que estem fent hi hem donat suport. Però bé, no passa res. De totes maneres,
des d’este govern municipal i des d’esta regidoria li asseguro que continuarem treballant perquè ens
creiem la igualtat i ens creiem el treball en pos dels drets de les dones.
Respecte a Movem, perquè abans no he pogut contestar per tot això que comentava ara el senyor
Arnau, de tantes mocions alhora, manifestar que votarem a favor de la moció que ha presentat sobre
el tema dels noms de carrers de dones en femení. Tot i això, sí que fer-los una petita apreciació, i és
que entenem que no cal designar una comissió d’estudi específica per a este tema, ja que la mateixa
comissió de Serveis a les Persones pot ser un for perfectament idoni per a fer-ho. A banda que tenim
un consell de dones que properament constituirem, en el qual hi haurà representats tots els partits
polítics, com vostès ja saben, entitats de dones, etcètera, i podem afegir més entitats per a poder
treballar este tema.
I només un apunt, senyora Abelló: jo m’alegro que compartisca esta noticia que ha aparegut avui a un
mitjà de comunicació, però li asseguro que el treball que estem fent en el tema de l’acte que
presentem demà sobre les dones rellevant de Tortosa, no és ni d’avui ni d’esta setmana ni de la
setmana passada, ja els he dit a tots que és un tema que portem treballant conjuntament amb l’IES
de l’Ebre, amb l’alumnat del grau de maquetació, i que evidentment fa ja un temps que estem
treballant amb estes biografies i amb estos cartells. Per tant, simplement és fer-li este aclariment, no
és res més.
Per tant, com he dit al començament, donar les gràcies a tots els que ens han donat suport, i també a
aquells que no ens han donat suport però que segurament tenen el mateix interès a treballar en pos
de la igualtat efectiva entre homes i dones.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Viña.”
Intervenció de la Sra. Viña
“Gràcies, alcaldessa. Com que m’ha anat just el temps de la primera intervenció, perquè a més natros
portàvem dues mocions sobre el tema i ha quedat una mica ajustat, era per clarificar el sentit de vot.
Votarem a favor, ja ho he dit, de la moció de Ciutadans, del Partit dels Socialistes i també de la de la
CUP, i evidentment de la del Grup de Movem, perquè és coincident amb la que natros presentàvem.
Per tant, agrair-los a tots que hagin donat suport a les dues mocions que presenta avui Esquerra
Republicana en pro de la igualtat i la defensa dels drets de les dones, i puntualitzar-li només a la
senyora Bel que no demanem a la moció de la bretxa salarial res a la Generalitat perquè depèn del
Govern de l’Estat, per tant, ja mos agradaria que la Generalitat pogués decidir sobre estos temes, però
de moment, encara no pot. Però malgrat el comentari, igual com jo he fet, penso que tots hem de
treballar en pro de què sigui possible esta igualtat i este treball per erradicar la violència vers les
dones, i treballar per la igualtat. Per tant, moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors. Bé, avui no és un moment de discussions partidistes, primer
són les dones, primer són les persones. Natros el que volem és una igualtat real i efectiva, mos
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ratifiquem en el nostre vot favorable, i no és un vot a una moció d’un partit sinó que és un vot
favorable a totes les dones. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies.»
*-*-*
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), Cs (1); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del
grup municipal de CUP–AMUNT (1).
09 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER RESPECTAR LA
VOLUNTAT EXPRESSADA PELS TORTOSINS EN LA VOTACIÓ DEL 28 DE MAIG DE 2016 QUE ES VA
ACORDAR REINTERPRETAR, MANTENIR I CONTEXTUALITZAR EL MONUMENT DE LA BATALLA DE
L'EBRE.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadania:
«El monument de la batalla de l’Ebre va ser concebut per l’artista Lluís Maria Saumells ( Gironella
1915- Tarragona 1999) l’any 1962, es va acabar de construir el 13 de novembre de 1964 i va ser
inaugurat l’any 1966.
L’any 1986 es van retirar els símbols de víctor i també l’any 1986 es van retirar inscripcions que
posava “ Al Caudillo de la Cruzada y de los 25 años de paz” i un altra que posava “ A la Promoción
Ebro de la Guardia Civil”.
L’any 2.008 l’ajuntament va retirar les plaques ubicades a la Rambla Felip Pedrell, davant del
monument que commemoraven la seua inauguració per part de Franco, contextualitzant-lo.
El 28 de Maig del 2.016 l’Ajuntament va convocar la primera consulta popular dins del marc del
reglament municipal de participació ciutadana per tal de conèixer l’opinió ciutadana, amb el vot a
favor de CIU, PP, Movem, ERC i PSC.
Vam votar 8.386 persones (a les ultimes eleccions municipals van votar 15.116 persones) i l’opció de
retirar el monument va treure 2.631 vots i l’opció de reinterpretar-lo i mantenir-lo 5.755 vots, un
68,36% de la població de Tortosa que va votar. Recordeu que cap partit polític va treure tants de vots
com els que son partidaris de reinterpretar i mantenir el monument . S’ha d’escoltar a la gent del
carrer, i actuar amb conseqüència.
Llavors s’esperava que el govern municipal emprengués les mesures per la seua reinterpretació per
que tothom es sentis còmode i manteniment del monument.
Al contrari del que diu la pròpia normativa municipal, darrerament l’Ajuntament de Tortosa ha realitzat
tràmits administratius amb l’objectiu de fer possible l’enderrocament del Monument de la Batalla de
l’Ebre, tot menyspreant la voluntat de la gran majoria dels tortosins, i enganyant ciutadans.
La Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Sra Lourdes Ciuró, de Junts per Catalunya,
torna a fer declaracions en contra de la voluntat dels tortosins, declarant que la llei de memòria
democràtica que prepara el govern desbloquejarà la retirada del monument.
La llei 52/2007, de 26 de desembre, on es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures en
favor dels que fan sofrir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura coneguda com la llei
de memòria històrica, diu clarament en el seu article 15.2 que no es retirarà cap monument amb
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valor artístic o arquitectònic.
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. Tornar a introduir al catàleg del POUM el monument pel seu valor artístic.
Segon. Compromís de revertir tots els tràmits administratius fets per l’Ajuntament en favor de la
retirada del monument.
Tercer. Suspendre el permís d’obres ja que estem dins d’un procés de modificació puntual del POUM
que afecta al monument, tal i com marca la llei d’Urbanisme.
Quart. Impulsar la reinterpretació mitjançant contractes menors a historiadors i artistes per certificar
el valor artístic actual i la seua reinterpretació.
Cinquè. Dotar d’una subvenció de 6.000 € per al manteniment del monument a COREMBE
Sisè. Concedir el permís d’obra de manteniment a COREMBE per realitzar les tasques de
manteniment per garantir la seguretat.
Setè. Estem en moments convulsos i hem de manifestar el nostre rebuig a les guerres, en particular la
de Ucraïna, als conflictes que deshumanitzen la societat i fer una crida simbòlica a la pau i concòrdia.
Proposem ilꞏluminar per part de l’Ajuntament la estrella superior amb un focus des de la vora per
recordar la simbologia que l’autor del monument, el Sr. Saumell l’any 1963 va explicitar en els seus
manuscrits “una estrella a la volta del cel per tal que mai més hi hagi una guerra civil”
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Per tant, procedim ja al següent punt de l’ordre del dia, que és la proposta del Grup Municipal de
Ciutadans – Partido de la Ciudadanía, per respectar la voluntat expressada pels tortosins en la votació
del 28 de maig de 2016 en què es va acordar reinterpretar, mantenir i contextualitzar el Monument a
la Batalla de l’Ebre. Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors. El Monument de la Batalla de l’Ebre va ser concebut per
l’artista Lluís Maria Saumells l’any 1962, es va acabar de construir el 13 de novembre de 1964 i va
ser inaugurat l’any 1966. L’any 1986 es van retirar els símbols que hi havia franquistes, i també al
2008 es van retirar les plaques ubicades a la rambla Felip Pedrell, davant del monument, que
commemoraven la seva inauguració per part de Franco, contextualitzant-lo.
El 28 de maig del 2016, l’ajuntament va convocar la primera consulta popular dins del marc del
Reglament Municipal de Participació Ciutadana, per tal de conèixer l’opinió ciutadana amb el vot a
favor d’esta consulta de Convergència, el PP, Movem, Esquerra Republicana i PSC. Van votar 8.386
persones –a les últimes eleccions municipal varen votar 15.000– i l’opció de retirar el monument va
treure 2.631 vots, i l’opció de reinterpretar-lo, 5.755, un 68,36 per cent de la població de Tortosa que
va votar.
Recordeu que cap partit polític va treure tants vots com els que són ara partidaris de reinterpretar i
mantenir el monument. S’ha d’escoltar la gent del carrer i actuar en conseqüència. Llavors,
s’esperava que el govern municipal emprengués les mesures per a la seua reinterpretació, perquè
tothom se sentís còmode i fer el manteniment del monument.
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Al contrari del que diu la pròpia normativa municipal, darrerament l’Ajuntament de Tortosa ha realitzat
tràmits administratius amb l’objectiu de fer possible l’enderrocament del Monument de la Batalla de
l’Ebre, tot menyspreant la voluntat de la gran majoria dels tortosins i enganyant els ciutadans. La
consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la senyora Lourdes Ciuró, de Junts per
Catalunya, torna a fer declaracions en contra de la voluntat dels tortosins, declarant que la Llei de
memòria democràtica que prepara el Govern desbloquejarà la retirada del monument. La Llei
52/2007, del 26 de desembre, on es reconeix, s’amplien els drets i s’estableixen mesures en favor
dels que van sofrir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura, coneguda com a Llei de
memòria històrica, diu clarament en el seu article 15.2 que no es retirarà cap monument amb valor
artístic o arquitectònic.
És per això que des del Grup Municipal de Ciutadans – Partit de la Ciutadania, proposem a este ple
els següents punts d’acord. Bé, també diem que si algú vol votar alguns dels punts per separat per a
votar favorablement, doncs no tenim cap problema en què es voten els punts per separat. Primer
punt, tornar a introduir al catàleg del POUM el monument pel seu valor artístic; segon, compromís de
revertir tots els tràmits administratius per l’ajuntament en favor de la retirada del monument; tercer,
suspendre el permís d’obres, ja que, si fem el punt segon, estem dins d’un procés de modificació
puntual del POUM que afectarà el monument i, llavors la Llei d’urbanisme manifesta que si que s’han
de suspendre diversos permisos d’obres; quart, impulsar la reinterpretació mitjançant contractes
menors a historiadors i artistes per certificar el valor artístic actual i la seua reinterpretació; cinquè,
dotar d’una subvenció de 6.000 euros per al manteniment del monument a COREMBE; sisè, concedir
el permís d’obra de manteniment a COREMBE per realitzar les tasques de manteniment per a garantir
la seguretat; i setè, estem en moments convulsos, hem de manifestar el nostre rebuig a les guerres, i
en particular a la d’Ucraïna, els conflictes que deshumanitzen la societat, i fer una crida simbòlica a la
pau i concòrdia. Proposem, per això, il·luminar per part de l’ajuntament l’estrella superior amb un
focus des de la vora, per recordar la simbologia que el mateix autor del monument, el senyor
Saumells, l’any 1963, en els seus manuscrits, va sol·licitar, una estrella a la volta del cel per tal que
mai més hi haja una guerra civil. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Bé, el ple passat nos acusava de voler prevaricar quan parlàvem de no atorgar la
llicència d’obres a SERCOSA per a la construcció de tres assuts, i ara vostès diuen que li retiren la
llicència a la Generalitat i que a part li donen una subvenció de 6.000 euros, ha dit, al COREMBE, i
això no és prevaricar, veritat? És molt coherent tot plegat.
I això és el que importa realment a Ciutadans. No l’hem vist ser tan insistent en res en els tres anys
que fa que estan aquí. Tant de bo defensés amb tanta insistència els drets i el benestar de les
persones com la pervivència del feixisme al carrer.
Fa tot just 8 mesos, el COREMBE ja va presentar una moció que va ser rebutjada àmpliament pel ple,
tot i la lamentable abstenció de Junts per Tortosa, però ja sabem per què va néixer Ciutadans i els
interessos que té com a partit polític.
Tornen a insistir en una consulta que no s’hauria d’haver celebrat mai, perquè els drets humans no es
debaten sinó que es defensen. Una altra vegada presenten una moció per a fer d’altaveu del
COREMBE, col·lectiu que es presenta sense adscripció política però que va de la mà de VOX i Tortosins
pel Monument, gent nostàlgica del franquisme. Fins i tot VOX utilitza el mateix argumentari que el
COREMBE al Parlament per a defensar el monument feixista. Hauríem d’analitzar Movem i PSC,
partits que tenen persones implicades al COREMBE, el que s’està alimentant des d’allà.
No hi ha reinterpretació possible del monument feixista més gran de Catalunya, que fa un homenatge
i apologia del franquisme. La reinterpretació és tan sols una excusa per a mantindre el monument, és
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un gest més de banalització del franquisme, i per a la CUP, l’únic valor artístic que tindrà aquell munt
de ferralla feixista serà la poesia quan el veurem caure. Dit això, votarem en contra de la moció.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula la senyora Bel.”
Intervenció de la Sra. Bel
“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Senyor Albacar, ja li avanço que la moció que presenta no
comptarà amb el nostre suport. Este és un tema ja debatut més d’una vegada en este ple municipal, i
ja sap quina és la posició del nostre partit respecte del mateix, per tant, no entraré a debatre sobre la
retirada o no del mateix, o la seua reinterpretació.
Al marge de posicions polítiques respecte al que el monument representa, el monument no és
propietat de l’Ajuntament de Tortosa, i això ja s’ha dit per activa i per passiva moltes vegades. Però no
passa res, ho diré una vegada més.
De la mateixa manera, sap vostè perfectament que la qüestió de la retirada del monument està en
estos moments paralitzada a l’espera de resolució judicial, justament per les accions legals empreses
pel col·lectiu COREMBE, al que vostè fa referència a la moció. Des del govern municipal hem fet allò
que ens han anat sol·licitant les respectives administracions supramunicipals, i fent allò que legalment
estem obligats a fer, per tant, no ens demane que no fem el que hem de fer, i li demanaria que no
porte a confusió la ciutadania. Este govern municipal, ni prevarica ni prevaricarà. Els permisos d’obra
es concedeixen quan es demanen, i això és igual per a tothom.
Respecte a concedir un permís d’obra a l’entitat COREMBE per fer obres de manteniment, entenem
que en tot cas hauria de ser l’entitat qui ens ho demani i no vostè mitjançant una moció.
I finalment, senyor Albacar, puc compartir el rebuig que fa vostè sobre les guerres i sobre el clam
unànime de la nostra societat a favor de la pau i l’entesa entre els pobles, i comparteixo el rebuig a la
invasió de Putin a Ucraïna, ja ho he dit abans. Però no puc compartir de cap manera que ho barregi
amb la possible retirada o reinterpretació del monument, a no ser que la finalitat única d’esta moció
no sigui tant esta retirada o reinterpretació del mateix, sinó provocar un debat polític en el sí del ple
municipal sobre la simbologia que representa el monument, per a, una vegada més, utilitzar-lo com a
instrument polític per arreplegar un grapadet de vots.
La pau no es construeix amb monuments, la veritable pau està feta de tolerància, respecte,
reconeixement i dignitat cap a totes les persones, al marge de creences religioses, polítiques o
diferències ètniques. Només amb estos valors podem construir una societat més justa i viure
realment en pau. Tant de bo siguem capaços d’aprendre del passat i de les lliçons que ens ha deixat
per a no repetir els mateixos errors. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Faura.”
Intervenció del Sr. Faura
“Gràcies, alcaldessa. Senyor Albacar, vostè presenta esta moció amb una finalitat estrictament
electoralista, i li dic electoralista perquè vostè, abans de debatre-la, ja sap que està abocada al fracàs,
no té cap possibilitat que li prospere. Però precisament el que busca en estos moments es esta foto,
la foto de quedar-se vostè sol defensant un monument, perquè pensa que així tindrà el favor electoral
d’aquells tortosins que de bona fe a la consulta del 2016 van votar que sí al monument.
És curiós que vostè ens apel·li al resultat d’una consulta popular per defensar el manteniment del
monument, en atenció al que van votar el 68 per cent dels que van exercir el seu vot, que sí, li recordo
que va ser poc més del 30 per cent del cens qui va anar a votar, quan precisament l’1 d’octubre, amb
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una participació de més del 43 per cent, és a dir, bastant més, el 90 per cent de la població catalana
que va anar a votar va dir que sí a la independència, i vostès, curiosament, aquell referèndum no el
volen respectar.
Estic d’acord amb vostè en què va ser..., o no estic d’acord amb vostè, eh? En tot cas, dir-li que la
consulta de l’any 2016 no s’hagués hagut de celebrar mai, perquè l’ajuntament ni en tenia
competència i va ser del tot inoportuna, però discrepo a més amb vostè pel que ha dit abans, que
l’article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, entén que este monument és il·legal, i és il·legal
per un tema molt senzill: perquè este monument no és cap vestigi de la guerra, sinó que és un símbol
d’exaltació dels vencedors. Estem sí o sí davant d’un monument franquista, el van col·locar els
partidaris de Franco perquè va guanyar la guerra, simplement per això.
I si d’alguna cosa va servir la consulta del 26 de maig de 2016 és per veure com els de Tortosa i els
de fora de Tortosa tinguessen consciència que hi ha un monument franquista al mig del riu. Per tant,
este monument projecte, en tot cas, a més una mala imatge de la ciutat a l’exterior, i és possible que
hi hagi tortosins que pel fet de veure des de fa més de cinquanta anys al mig del riu el tinguin
interioritzat, però també és cert, i tingui clar, senyor Albacar, que això és així, que la majoria de
tortosins no volen el monument. I això no vol dir obligar la història, com he sentit dir algun cop, sinó
que vol dir donar-li el destí que li pertoca, que en aquest cas seria, en el seu moment, la seva
museïtzació.
Pel que fa als acords que vostè ens demana, li he de dir que vostè és molt estricte amb la legalitat de
les reivindicacions referents a reivindicacions catalanes, però en canvi, amb el tema del monument és
molt lax, perquè entre altres coses, està prohibit, el que vostè ens demana és il·legal perquè el debat
sobre el monument en este moment, sobre el manteniment del monument, està als tribunals. Però
tampoc hem fet cap proposta en estos quaranta anys que portem de democràcia de cap interpretació
del monument.
Des d’Esquerra Republicana estem, en tot cas, sempre, en contra...”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Senyor Faura, se li ha acabat el temps.”
Intervenció del Sr. Faura
“... de mantenir el monument al mig del riu. En tot cas, també entenem que són inadequades les
altres propostes que planteja, i no sé si després d’esta exposició, i acabo ara mateix, alcaldessa, vostè
ha arribat ja a la conclusió que li votarem que no a la seua proposta. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula el senyor Vallespí.”
Intervenció del Sr. Vallespí
“Alcaldessa, regidores i regidors. La seva explicació al punt setè, quan es manifesta el seu rebuig a les
guerres, en particular la d’Ucraïna, i ens fa una crida simbòlica a la pau i a la concòrdia, quasi és del
tot perfecta. Llàstima que després es perd en filosofies estranyes i rares mirant estrelles pel cel i
buscant esgarrapar algun vot.
Miri, totes les guerres, totes, sense excepció, són fruit d’il·luminats autòcrates i amb ments
malaltisses. Uns exemples són Hitler, Franco o Putin, entre molts, moltíssims d’altres. No hem
d’oblidar que Franco es va aixecar en armes en contra d’un govern democràticament constituït, i que
ajudat per les forces feixistes alemanyes i italianes va guanyar una guerra on els vençuts mai l’haurien
començat, i es va instal·lar com a salvador de la pàtria, perseguint i empresonant a qui no pensava
com ell.
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Amb la inscripció «A los combatientes que hallaron gloria en la Batalla del Ebro», va inaugurar el
dictador Franco un 26 de juny de 1966 el monument, i ho feia com a guanyador d’aquella guerra que
tan sols ell va començar. Pensi, senyor Albacar, en el plenari del 13 de gener del 2020 i la moció
presentada per Junts per Tortosa, Movem Tortosa, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit
Socialista de Catalunya i la CUP, per a la descatalogació del monument a la Batalla de l’Ebre. Li amplio
el record a la seva contestació, que és una còpia del que ens ha dit en la moció d’avui, i també la seva
posició en el moment del vot, un «no» molt clar.
Per si no ho sap, fa pocs dies, el 17 de febrer d’aquest any, a la Comissió de Justícia del Parlament de
Catalunya, el partit ultradretà VOX demanava una proposta de resolució per defensar el monument
franquista de Tortosa. Li faig memòria del que van votar des del seu grup de Ciutadans: abstenció.
Per últim, retirar el monument franquista està pendent de la decisió d’un jutge, i després ja depèn de
la Generalitat de Catalunya. Senyor Albacar, cap guerra és necessària, i els símbols o monuments
imposats pels guanyadors no haurien d’existir en lloc, per molt artístics i bonics que siguin. Si vol
veure un monument artístic i bonic, vagi al poble vell de Corbera, i sabrà el que és una guerra. Des de
la tristor i un grandíssim record, suport i respecte per totes i tots els ciutadans d’Ucraïna, dir-li que el
Grup Municipal de Movem Tortosa no li pot donar suport a la seva moció. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Tomás.”
Intervenció del Sr. Tomás
“Gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. En primer lloc, són dues línies només per tal de respondre a
la moció, però sí que deixar clar, en base al que ha dit el senyor Faura, que la consulta va ser tirada
endavant amb els grups municipals d’aleshores, únicament la CUP era qui no estava d’acord, i en tot
cas, Esquerra Republicana cal deixar clar que va impulsar també aquella consulta. Per tant ara, no sé
si és que volen blanquejar allò que han dit algunes tertúlies, que potser en algun moment també
pensaven com alguns tortosins, fet pel qual no passa absolutament res, senyor Faura, és legítim, però
hem de recordar, hem de ser clars i no podem mentir a la ciutadania, és una consulta que es va tirar
endavant amb el suport de tots els grups municipals d’este plenari, menys la CUP.
Dit això, la moció és clara i és evident, el que ens demana és prevaricar i, per tant, cometre una
il·legalitat. I evidentment, no hi podrem votar a favor. La meua pregunta, senyor Albacar, seria: vostè, si
fos alcalde, votaria a favor? Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula per cloure el debat el senyor Albacar. Ha demanat la paraula el senyor Faura per
al·lusions. Té un minut.”
Intervenció del Sr. Faura
“Senyor Domingo, que hi hagi una sèrie de grups que haguessin donat suport a la consulta, no vol dir
que la consulta hagi estat del tot inoportuna. Va ser inoportuna i inadequada des que més d’un grup
d’este plenari li hagués donat suport. Una cosa no és en el més mínim incompatible amb l’altra, i
penso que no és la primera vegada que m’ho sent dir.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies, senyor Faura. De fet, això no treu que va ser una de les peticions que va fer el Grup
d’Esquerra Republicana al seu moment, per tal de poder donar suport al govern, que es portés a
terme aquesta consulta.
Ara sí, té la paraula el senyor Albacar.”
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Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, la moció és per respectar la voluntat expressada pels tortosins en la
votació del 28 de maig del 2016, en què es va acordar reinterpretar i mantenir el monument. És una
decisió que va treure 5.755 persones de Tortosa que hi van votar. Vosaltres dieu que és molt poca
gent, perquè ha dit que era una participació minsa i tot això. Doncs, resulta que en el cens de les
últimes eleccions municipals estaríem parlant que el 25 per cent del cens va votar que volia mantenir
i reinterpretar el monument. Els que van treure més vots, per exemple Junts, va treure el 19 per cent
del cens, i resulta que mantenir i reinterpretar el monument és el 25 per cent del cens total municipal.
Bé, i ja no ho volguéssem comparar, per exemple, amb els senyors de la CUP, perquè ells van treure
un 3,6 per cent del cens, i la gent que vol mantenir i reinterpretar el monument és un 25 per cent del
cens. Estem parlant de 7 vegades més gent que la que va votar la CUP, per exemple, o 6 vegades més
gent que la gent que votar Ciutadans, per exemple.
Després, una de les coses que no m’agrada és que vulguen enganyar la població dient que els estic
demanant que prevariquen. Doncs jo no sé quin apartat exactament parla de prevaricar, perquè
suspendre un permís d’obres quan s’està fent uns tràmits administratius dins del POUM, una
modificació puntual del POUM, una modificació puntual del POUM és el que s’ha de fer per llei, o sigui,
obliga la llei. Una vegada s’està canviant el POUM, obliga la llei a què totes les obres que hi ha en
aquell aspecte, es paralitza el permís d’obra. És una cosa a la que obliga la llei, o sigui que no és
prevaricar, és complir la llei.
Després, dotar de subvencions per a fer el manteniment, també és una cosa que és necessària per
seguretat i que estaria molt bé, i que no és prevaricar tampoc, perquè n’hi ha moltes, de subvencions,
que es donen.
Bé, després un altre dels aspectes que m’ha fet més d’això és que em diuen: «Vostè ho fa perquè així
està sol.» No, no, no estic sol, jo estic aquí en representació o perquè no vull que estiguen soles les
5.755 persones que hi van votar a favor. Simplement els represento, als d’aquella votació, els vull
representar aquí perquè inclús gent d’este consistori que hi va votar a favor, ara, per directrius de
partit, han de votar-hi en contra i dir el contrari del que van manifestar en aquella votació.
Per tant, simplement intento representar la ciutadania, escoltar la ciutadania i ja està, res més, no em
sento sol sinó recolzat per estes 5.755 persones.
I finalment, al final la tolerància i el respecte s’ha de tindre a la gent que va votar a esta proposta que
es va fer, esta votació que es va fer el 28 de maig. S’ha de tindre una tolerància i respecte, i llavors, no
volguéssem confondre la població des d’aquí, des dels diferents grups de Tortosa. Tots estan a favor
de retirar el monument, i l’únic que està per defensar-lo i mantindre’l, i fer prevaldre la votació que van
tindre els tortosins el dia 28 de maig de 2016, és Ciutadans. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Tolerància i respecte sempre, senyor Albacar, sempre, per tots els grups i així ha de ser, però sempre
mantenint la legalitat i no prevaricant. Estic convençuda que vostè, si estigués governant, faria
absolutament el mateix i no prevaricaria en cap moment.
En tot cas, queda rebutjada la moció en comptar amb 20 vots...”
Intervenció del Sr. Albacar
“Puc contestar, no?”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Senyor Albacar, no li he donat la paraula. S’ha acabat el debat. Quan torni a començar la resta al
següent punt, pot dir el que cregui convenient. El debat el tanca l’alcaldessa.»
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb un vot
a favor corresponent al membre de la corporació del grup municipal de Cs (1); i vint vots en contra
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5),
ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i CUP–AMUNT (1) .
10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA–TORTOSA SÍ–ACORD
MUNICIPAL CONTRA LA BRETXA SALARIAL.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya - Tortosa Si - Acord Municipal :
«Tot i els avenços dels darrers anys, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara es
mantenen i són determinants pel benestar, l’economia i millora de la nostra societat. La cultura
heteropatriarcal, situa els homes en una posició de privilegi respecte a les dones en els àmbits social,
polític, professional i sexual, segueix la seva inèrcia i marca el nostre present i, si no la capgirem,
seguirà regint el nostre futur.
Posant l’accent en un dels àmbits on es manifesten les desigualtats entre homes i dones, l’àmbit
laboral i professional, hi trobem una de les desigualtats més clares, la salarial. Les dones cobren
menys que els homes per realitzar les mateixes feines o d’igual valor. A aquesta diferència se li diu
“bretxa salarial”.
La bretxa salarial és l’expressió econòmica de les desigualtats econòmiques estructurals entre dones i
homes. Segons l’estudi “Evolució de la bretxa salarial de gènere a Catalunya” elaborat per
l’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament d’Empresa i Treball, amb dades del 2019 les darreres disponibles- el salari mitjà anual femení va ser 5.977,20 euros inferior al masculí
(22.988,20€ per 28.965,40€). És a dir que les dones van guanyar de mitjana un 20,6% menys que
els homes en termes anuals, un percentatge que malgrat que s’ha anat reduint amb molta timidesa
en els darrers anys, continua sent una de les manifestacions més punyents de la discriminació que
pateixen les dones en el món del treball.
L’origen d’aquesta desigualtat salarial és una desigualtat de gènere intrínseca d’una cultura patriarcal
que s’explica per factors molt diversos i estructurals. L’assignació a les dones del treball de cures no
remunerat i sense reconeixement social, la segregació vertical i horitzontal del mercat laboral, sous
més baixos ―fins i tot salaris inferiors per la mateixa feina― i condicions laborals més precàries per a
les dones són algunes de les causes que expliquen aquesta bretxa.
Malgrat la baixada per cinquè any, amb les darreres dades disponibles, el context actual de crisi del
coronavirus ha amplificat la desigualtat laboral de gènere i pot haver amplificat la bretxa salarial, ha
penalitzat el creixement de les dones en el mercat laboral. Un fet que s’explica per la gestió del
teletreball durant el confinament, l'impacte de la pandèmia en sectors com l'hostaleria o l'augment de
les reduccions de jornades per part de les dones per assumir les responsabilitats en les cures.
Per tots aquests motius, el grup d’ERC Tortosa Sí de l’Ajuntament de Tortosa proposa l’adopció del
següents
ACORDS
PRIMER.- Refermar el compromís del municipi de Tortosa en la lluita contra les desigualtats de gènere
i realitzar campanyes i accions per sensibilitzar la població respecte a la bretxa salarial i les
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conseqüències que se’n deriven.
SEGON.- Treballar amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans d’igualtat que facin
possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra enganxós, la promoció de dones als
càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin
la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
TERCER.- Demanar al govern de l’estat que realitzi els canvis normatius corresponents per tal de
corregir les situacions de desigualtat existents que provoquen la bretxa salarial i la poca representació
de les dones en els espais de presa de decisions.
QUART.- Traslladar els acords a les entitats de dones i feministes de Tortosa. »
*-*-*
El debat d’aquesta moció s’ha realitzat conjuntament amb el de la moció corresponent al número 8
de la sessió.
*-*-*
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.
11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – TORTOSA SI ACORD MUNICIPAL PER A LA GENEALOGIA FEMENINA.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya - Tortosa Si - Acord Municipal :
« Com cada any, el 8 de març commemorem el Dia Internacional de les Dones, una data d’homenatge
als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les
desigualtats de gènere. Una reivindicació que hauria d’impregnar cada dia de l’any dins i fora de les
administracions.
No podem oblidar que estem immersos en una cultura heteropatriarcal que massa sovint es tradueix
en actes de violències masclistes. I ho diem en plural perquè la violència sexual, la violència
econòmica, la violència simbòlica, la violència institucional i la violència vicària són diferents
expressions de la violència masclista, que pateixen les dones pel simple fet de ser-ho. Les hem de
combatre fins a erradicar-les.
És necessari exercir la corresponsabilitat des dels ajuntaments, com a institucions més properes a la
ciutadania, amb l’impuls de canvis que facin ciutats més amables amb la ciutadania i amb la vida.
I entre aquests canvis cal promoure el compromís a generar genealogia femenina, recuperant la
memòria històrica i les contribucions de les dones a l’esdevenir del municipi i les Terres de l’Ebre, i
enfortint les dones creadores o dedicades a la ciència o la tecnologia. I afavorint l’ús de noms de
dones i de noms d’espais de dones al nomenclàtor.
Així, si fem una revisió del nomenclàtor de Tortosa, només trobem noms de dones relacionats amb la
religió catòlica, com verges, santes i religioses, o un parell amb la noblesa. I els dos únics noms de
dones que no compleixen aquestes característiques, són de dos dones tortosines: el carrer de
Montserrat Viladrich (barri del Temple) i la plaça de Josefa Sol, la Paisana (barri de Remolins).
Per tots aquests motius, el grup d’ERC Tortosa Sí de l’Ajuntament de Tortosa proposa l’adopció del
següents
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ACORDS
PRIMER.- Posar totes les eines de què disposa l’ajuntament al servei de la defensa dels drets de les
dones i lluitar activament contra qualsevol expressió de desigualtat, discriminació i violència, en
col·laboració amb les entitats de dones i feministes de Tortosa.
SEGON.- Impulsar la incorporació al nomenclàtor de la ciutat (carrers, places o espais) de noms de
dones que hagin contribuït a l’esdevenir de Tortosa i de la nostra societat, tant a nivell local com
global.
TERCER.- Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents països del
món i convocades a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista.
QUART.- Traslladar els acords a les entitats de dones i feministes de Tortosa. »
*-*-*
El debat d’aquesta moció s’ha realitzat conjuntament amb el de la moció corresponent al número 8
de la sessió.
*-*-*
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.
12 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE
PROGRES DEL DIA INTERNACIONAL DEL DRET DE LES DONES.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels socialistes de
Catalunya - Candidatura de progrés :
«El 8 de març commemorarem el Dia internacional dels Drets de les Dones, una data simbòlica de la
nostra lluita diària contra el masclisme, una data d'homenatge al moviment feminista i també de
denúncia de les discriminacions estructurals que patim les dones només pel fet de ser dones. S'ha de
dir alt i clar: el masclisme és incompatible amb la democràcia, la llibertat i la igualtat efectiva entre
dones i homes.
Per això, volem aprofitar aquesta data per reivindicar la política com l'eina fonamental per transformar
la realitat i assolir una societat de ciutadanes i ciutadans lliures, que neixin i creixin en igualtat
d'oportunitats, en plena fraternitat i respecte. I això només serà possible amb governs feministes.
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no es pot permetre que la
meitat de la població, les dones, siguin discriminades de manera estructural i pateixin violència
masclista pel fet de ser dones. Les dones necessitem governs que prioritzin les polítiques feministes.
Les dones i la humanitat necessitem acabar amb la violència masclista. Les estadístiques són
esfereïdores: des que tenim dades (2003) a l'Estat espanyol han assassinat 1.128 dones, 2 al 2022.
A Catalunya, 178 dones des del 2003. I 46 menors han estat assassinats pels seus pares a l'Estat, 5
a Catalunya. Una de cada tres dones ha patit o patirà violència masclista al llarg de la seva vida. I
aquestes dades oficials són només la punta de l’iceberg d'un sistema patriarcal que només es pot
canviar amb polítiques feministes amb governs feministes!
Reivindiquem amb orgull socialista i orgull feminista, que les dones comptem amb un Govern estatal
feminista que, recollint l'esperit del 8M, situa el feminisme com a eix transversal a tots els seus
ministeris i accions polítiques. Un Govern que ha impulsat el Pacte d'Estat, amb la devolució de
competències als Ajuntaments i el repartiment de fons; ha modificat el Codi Civil perquè els i les
menors víctimes de violència de gènere puguin rebre assistència psicològica sense el consentiment
exprés del progenitor condemnat per maltractaments o abusos sexuals; la lluita contra la violència
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vicària ha quedat garantida amb l'aprovació de la Llei de protecció integral a la infància i
l'adolescència enfront la violència; així mateix, s'està avançant en la Llei de millora de la protecció dels
infants orfes víctimes de violència de gènere; hem aprovat la llei perquè jutges, jutgesses i fiscals
tinguessin formació especialitzada en violència de gènere; ha convocat la Mesa de Diàleg Social sobre
Igualtat per a abordar, de manera conjunta consensuada amb els Agents Socials, empresariat i
sindicats les mesures en matèria d'igualtat en l'ocupació amb la Proposició de Llei d'Igualtat Laboral
en el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i
d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació; ha recuperat les cotitzacions a la Seguretat Social
per a les cuidadores no professionals del Sistema per a l'Autonomia i atenció a la Dependència (dret
suprimit pel Govern del PP el 2012 i que afecta 180.000 persones), la majoria dones; ha creat
l'Observatori de Dones, Ciència i Innovació i el de Salut de les Dones com a òrgans per a aprofundir i
enfortir la perspectiva feminista en les polítiques científiques i sanitàries; hem treballat internament
per a Llei integral contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual i abolicionista; ha
modificat el Codi Penal perquè sigui delicte l'assetjament que sofreixen les dones que acudeixen
lliurement a exercir el seu dret a interrompre voluntàriament l'embaràs; i ha legislat contra la Violència
sexual amb la llei del Si és Si.
A més, el Govern estatal ha inclòs la visió feminista a totes les accions de recuperació finançades amb
els fons europeus i el Pla de Transformació i Resiliència. Suposa un revulsiu a l'estructura del nostre
Estat de Benestar que només pot entendre's com la gran oportunitat de fer canvis estructurals que
han d'estar impregnats de perspectiva feminista. No és baladí que una de les quatre polítiques
palanques prioritzades pel Govern d'Espanya sigui la igualtat efectiva entre dones i homes.
Fem nostra l'agenda feminista basada en coeducació com a motor vital transformador social per
definir un nou contracte social lliure d'estereotips de gènere que sustenten el sistema patriarcal,
fomentant la corresponsabilitat entre dones i homes per implementar polítiques de conciliació de la
vida familiar, laboral, social i personal. Fem polítiques contra la mercantilització del cos de les dones
(prostitució, pornografia, ventres de lloguer...) i com a eix central, la lluita contra tota mena de
violències masclistes.
Volem coeducació per evitar segregacions horitzontals en el mercat de treball i garantir la igualtat
laboral real, evitant situacions de bretxa salarial i de feminització de la pobresa, i garantir la
participació de les dones en els espais de presa de decisió.
I en aquest punt, reivindiquem que la nova Reforma Laboral beneficia fonamentalment a les dones.
Donada la situació de precarització laboral que patim les dones (contractes temporals, bretxa salarial,
segregació vertical i horitzontal), aquesta reforma és la millor eina per garantir la igualtat laboral real.
A més, hem incrementat el SMI, i hem aprovat la reforma de les pensions, incrementant el poder
adquisitiu dels i les pensionistes.
Perquè només els governs feministes poden garantir els drets de les dones. Perquè sense drets no hi
ha igualtat. Perquè sense igualtat no hi ha llibertat, les dones necessitem governs feministes per
aturar el masclisme!
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. Comprometre'ns a treballar per l'avenç de la societat cap a la igualtat real, rebutjant
qualsevol retrocés en drets i llibertats per a les dones, i treballant en el marc de les competències de
l'Ajuntament per garantir la coeducació, la igualtat laboral, la conciliació i la corresponsabilitat.
SEGON. Continuar consolidant i reforçant els servei municipal del SIAD de l’Ajuntament de Tortosa,
amb la descentralització del mateix als diferents pobles del municipi i reforçar la tasca d’informació,
assessorament, formació i acompanyament de les dones que ho requereixen i especialment
d’aquelles que es troben en situació de violència masclista.
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TERCER. Instar el Govern de la Generalitat a comprometre’s en la lluita contra la violència masclista i
aprovar, amb els recursos necessaris, un Pacte català contra la violència masclista.
QUART. Instar el Govern de la Generalitat a fer seguiment perquè les empreses compleixin amb els
plans d'igualtat i contra la bretxa salarial.
CINQUÈ. Situar al centre de l'agenda política, l’economia de la cura i reconèixer social i
econòmicament els treballs vinculats, realitzats majoritàriament per dones.
SISÈ. Donar solucions a la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia de la Covid-19 a qui
més ha patit les conseqüències, les dones: tenir present l'impacte de gènere a l'hora de definir ajudes
i accions específiques amb els fons europeus de lluita contra la pandèmia i els seus efectes.
SETÈ. Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones (explotació sexual, pornografia, publicitat
sexista...)
VUITÈ. Comunicar el present acord, de manera telemàtica, al Congrés dels i les Diputades, al Senat, 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, i a les entitats i associacions en defensa dels drets de les dones del nostre municipi.»
*-*-*
El debat d’aquesta moció s’ha realitzat conjuntament amb el de la moció corresponent al número 8
de la sessió.
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta 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), Cs (1); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del
grup municipal de CUP–AMUNT (1).
13 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA-MOVEM TERRES DE L'EBRE-EN COMÚ
GUANYEM PER LA MILLORA DEL CALL JUEU DE REMOLINS.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal de Movem TortosaMovem Terres de l’Ebre-en Comú Guanyem:
«El call jueu de Tortosa és un entramat laberíntic de carrers estrets i cases pintoresques amb pou, que
s'estén a banda i banda del carrer Major del barri de Remolins.
L’antic barri jueu de la nostra ciutat, que va tenir el seu moment de màxima esplendor durant l'edat
mitjana entre els segles XII i XV, encara conserva el traçat urbanístic i nombrosos vestigis
arquitectònics relacionats amb la història de la comunitat jueva tortosina, que recordem va ser una de
les més importants de Catalunya fins que les pressions i les persecucions impulsades pels Reis
Catòlics van culminar amb l’expulsió dels jueus de la península al 1492.
Entre els elements més destacables que poden veure’s estan la muralla, la torre del Célio, al final de
la mateixa i al costat de la plaça de Menahem Ben Saruq, la porta d’accés al call (anomenada dels
Jueus), l’antiga sinagoga o casa de Sant Jordi, el carrer de Vilanova i la plaça de la Figuereta amb el
seu pou.
Poques ciutats poden presumir d’haver portat el sobrenom de les ‘tres cultures’: la cristiana, la jueva i
la musulmana i és aquest llegat que ha perdurat fins els nostres dies el que evidencia el gran
patrimoni històric i cultural de Tortosa, tot i que en la majoria dels casos està desaprofitat i
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menystingut.
Considerem que aquest és el cas del Call Jueu de Remolins, que actualment es troba en un estat
d’abandonament i deixadesa, tant dels carrers com dels habitatges. Només cal passejar-se pels seus
carrers o revisar les ressenyes d’internet que han penjat els visitants al respecte, on en molts casos
es parla de “decepció”, “runes” o “degradació”.
Per tant, és un deure del nostre Ajuntament el fer tot el possible per revertir aquesta situació.
Entenem que no és una tasca senzilla, però sí hi ha actuacions que es poden fer en aquesta línia per
ajudar al ressorgiment del barri i a la recuperació d’aquest atractiu cultural de turisme de qualitat, que
creiem tindria uns efectes beneficiosos per a tota la ciutat i fins i tot el territori.
Per aquestes raons, el grup municipal de Movem Tortosa proposa al ple de l’Ajuntament de Tortosa
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Impulsar un Pla integral de millora i rehabilitació del call jueu de la ciutat
SEGON.- Realitzar un procés de participació amb tots els agents socials i econòmics del barri de
Remolins per realitzar una diagnosi i estat de la situació actual del call jueu, així com recollir les seues
propostes de millora. »
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Passem al següent punt de l’ordre del dia, proposta del Grup Municipal de Movem Tortosa – Movem
Terres de l’Ebre – En Comú Guanyem, per a la millora del Call Jueu de Remolins. Té la paraula el
senyor Jordan.”
Intervenció del Sr. Jordan
“Regidors, regidores. Portem esta moció sobre la rehabilitació del Call Jueu de Tortosa, a Remolins,
perquè és una necessitat urgent precisament la seua rehabilitació. El seu estat de degradació és
evident, només cal fer una passejada pels carrers i veure l’estat de la majoria de les cases, algunes
de propietat del propi ajuntament, o si també mirem els carrers, les places, la seua pavimentació així
com la falta de manteniment en general.
No és la primera vegada que Movem Tortosa demanem la seua rehabilitació en este ple. Portem anys
reclamant-ho i sempre se mos ha negat i se mos ha dit que no, que tot estava bé i que ja s’hi actuaria.
És a dir, sempre s’ha tirat pilotes a fora i mai s’ha reconegut el seu mal estat, i sobretot, en esta idea
tan errònia, al nostre entendre, i caciquil de votar sempre en contra, ara abstenció, de les propostes
de Movem Tortosa, no siga cas que la ciutadania s’adone que són bones, que són necessàries i que
acaben reconeixent encara més el primer partit de l’oposició.
Però la realitat és la que és, i hores d’ara, en ple 2022, el Call Jueu de Tortosa no té cap pla integral
de rehabilitació. No hi ha cap document realitzat i efectuat que faci una diagnosi global de l’estat del
barri, de les seues necessitats, dels seus equipaments, de què hem de fer amb ells, de quines utilitats
han d’haver-hi, de quins carrers s’han de prioritzar quant a l’arranjament, i un llarg etcètera de
qüestions que no poden esperar més i anar a salto de mata o a salto de moció de l’oposició. I menys
encara tot això s’ha fet, evidentment, de forma transparent i amb la participació de tothom.
Avui, per exemple, volem recordar el que ha passat amb el balneari del Porcar, un lloc singular del
barri, propietat de l’ajuntament, del qual, des de Movem Tortosa, a l’any 2017 vam demanar la seua
rehabilitació, però l’equip de govern hi va votar en contra perquè volien enderrocar-lo per a fer-hi pisos,
pisos nous al mig del Call Jueu. Per sort, la Generalitat els va aturar els peus i els va prohibir perquè
era un atemptat contra el patrimoni, i llavors, després de tota esta polèmica, al cap de diferents anys
van dir que el rehabilitarien, però mai reconeixent que esta havia sigut una idea del nostre grup, i que
evidentment s’havien equivocat. Avui d’això fa més de tres anys, i les obres continuen aturades.
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Més enllà dels entrebancs per les restes arqueològiques trobades, el que és evident és que en el
balneari del Porcar es demostra que no hi havia un objectiu clar i hem passat de voler enderrocar-lo
per a fer pisos a voler rehabilitar-lo, com des del nostre grup dèiem.
El mateix podem parlar d’una residència d’estudiants que es volia fer al barri, i que després d’un
anunci de fa ara ja uns deu anys, tampoc se sap res de res. El projecte de la sinagoga també porta
anys anunciant-se, però de moment no hi ha res, i tampoc se sap amb quina finalitat i quin ús se li’n
donarà.
I tot això passa perquè no hi ha un rumb ni un objectiu clar ni una planificació, i com dèiem abans, es
va a salto de mata o a cop de moció de l’oposició. Encara recordo que al 2015, després de votar en
contra d’una moció com la que presentem avui, que demanava pràcticament el mateix, mesos
després, a correcuita, es van pintar algunes parets i alguns pous del barri. Per tant, una vegada més,
a remolc de l’oposició, i mai reconeixent les nostres aportacions.
El mateix passa amb el Pla local d’habitatge. Quantes vegades l’hem demanat des de Movem
Tortosa? Moltes. I al ple, fins i tot en dues ocasions: al 2015 i al 2017, i se mos va dir que no, que no
era necessari, i se mos va votar en contra. I mentre, les cases caient. Que ara diguen que volen fer un
pla local d’habitatge o que l’estan fent, mos sembla bé, però hem de recordar que porten quinze anys
governant i sempre havien dit i votat en contra. Per tant, una demostració més de la seua debilitat, i
una demostració de la seua improvisació constant.
En definitiva, avui tornem a presentar la necessitat de redactar de manera urgent un pla integral de
millora i recuperació del Call Jueu, que vagi en la línia d’actuar amb determinació i planificació d’un
dels barris més importants des del punt de vista sentimental i històric de la nostra ciutat, i volem que
esta diagnosi i esta elaboració del pla integral es faci amb participació ciutadana i, per tant, comptant
amb tota la gent del barri.
Evidentment, no esperem cap autocrítica del govern, segur que ara mos diran que tot ho fan, que tot
està previst, que tot és meravellós en el seu cofoisme i triomfalisme que tots coneixem, però la realitat
és la que és, el barri està com està, no és la primera vegada...”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Se li ha acabat el temps, senyor Jordan.”
Intervenció del Sr. Jordan
“...que ho proposem i, per tant, ho tornem a demanar. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Bé, estem d’acord amb la moció, el barri de Remolins, i concretament el Call
Jueu, ha patit un gran abandonament, amb façanes i habitatges en mal estat, voreres plenes de
barreres arquitectòniques i places amb poc manteniment. Fora dels principals eixos viaris, la neteja
viària tampoc funciona bé. En l’actualitat, és un dels barris amb més percentatge de població de fora
de l’Estat. Des de la CUP, proposem una major inversió també en polítiques comunitàries per
augmentar la cohesió social, un aspecte fonamental per al barri.
Precisament, quan denunciem un urbanisme classista i racista, ho fem perquè entenem que el govern
municipal prioritza grans obres en zones determinades de la ciutat on no són tan necessàries, com el
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carrer Cervantes, i degradar barris o zones de la ciutat com el Rastre o l’exemple del Call Jueu.
Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors. Des de Ciutadans estem a favor de la millora contínua de la
ciutat, i volem una gestió planificada. Volem una millora i rehabilitació del Call Jueu de la ciutat, 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
“Alcaldessa, regidors i regidores. Des de l’Ajuntament de Tortosa fa temps que s’està treballant en la
recuperació i millora del nostre patrimoni, entre el qual es troba el Call Jueu del barri de Remolins. Al
moment de la presentació d’esta moció, hem anunciat que estem treballant amb la direcció general
de Patrimoni Cultural per recuperar l’edifici conegut com La Sinagoga, a través d’un conveni amb
l’IMCASOL i per un import de 240.000 euros cofinançats al 50 per cent per ambdues administracions.
Una actuació que, sens dubte, va en la línia del que vostè planteja a la moció, l’actuació i rehabilitació
de l’edifici anomenat l’antiga Sinagoga comporta la posada en valor d’un edifici patrimonial del Call
Jueu, així com la voluntat d’este govern de crear un nou actiu turístic i patrimonial, ubicant un espai
interpretatiu per tal de recuperar el llegat jueu de la nostra ciutat, així com els personatges que la
comunitat jueva de Tortosa han aportat en els àmbits del pensament, l’art, la literatura o la càbala al
llarg de la història.
D’altra banda, també hem de dir que ja s’han fet intervencions de millora en la via i l’espai públic, tant
de pavimentació com d’enllumenat. També s’ha actuat al Passeig de les Muralles, els Jardins del
Princep o la recuperació del manantial de l’Esperança. És en este àmbit que ara es reprèn l’actuació
que traurà la licitació del projecte modificat de la Casa de les Tres Cultures a l’entorn d’un dels
pavellons de l’antic balneari del Porcar, on es va localitzar un mausoleu romà del segle quart, i per
tant, servirà per posar en valor el nostre patrimoni, juntament amb les restes de la plaça de la
Catedral, que ben aviat seran visitades. Per això, prèviament hem redactat l’estudi d’intervenció
arquitectònica i de viabilitat d’ús de l’antic balneari del Porcar, tot emmarcat en actuacions per tal de
potenciar el Call Jueu segons el pla bàsic per a la valoració turística del call de Tortosa, encarregat per
l’Ajuntament de Tortosa, on es posa de manifest la necessitat de la creació d’equipaments turístics,
centrat en l’eix temàtic del nostre passat jueu. Caldrà tenir en compte que les actuacions de
l’Administració local necessiten del suport d’altres administracions públiques, i de la implicació
privada.
Com pot vore, la moció és una proposta del que estem fent, actuacions, planificació i participació, i
per tant, estem d’acord amb el fons. I ja estem treballant en la recuperació del Call Jueu en
participació, planificació i actuació, però com que estem convençuts que cal seguir fent-ho amb totes
les matisacions i consideracions que acabo de fer-li, li votarem una abstenció a la seva proposta.
Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula el senyor Rima.”
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Intervenció del Sr. Rima
“Sí, hola, bona tarda. Senyor Jordan, què dir-li? Ha descrit la situació del Call Jueu que coneixem tots,
que és la que hi ha, que és evident que hi ha d’haver una millora, i proposa una proposta gairebé
integral. Què menys? És evident que estem a favor d’esta proposta, desconeixia l’existència d’un pla,
com ens explicava la companya a nivell de desenvolupament d’esta zona de Tortosa, per tant, estem
absolutament a favor del que vostè diu. Només un petit matís al redactat que vostè posa allà. Parla
que és un atractiu cultural. Si em permet, li direm que és un actiu cultural i turístic de la ciutat de
Tortosa que caldria potenciar molt més. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Pepió.”
Intervenció del Sr. Pepió
“Alcaldessa, regidores, regidors. Bé, senyor Jordan, estem totalment d’acord amb què el Call Jueu és
un actiu urbanístic i turístic de primer ordre, així s’ha considerat per part del govern municipal. Però
per a posar-nos en situació, sí que és veritat que compartiria amb vostès accions que s’han fet durant
estos darrers anys, simplement a nivell de recordatori. S’ha habilitat el Passeig de la Muralla, que
recorre els Jardins del Princep, des de la Torre del Cèlio fins les Avançades de Sant Joan, format pel
Pou de la Figuereta s’han pintat l’entorn del Call Jueu, s’ha urbanitzat la plaça Menahem Ben Saru, el
carrer Major i el Portal de Remolins, entre altres coses, de la mateixa manera que m’agradaria
destacar el que ha dit la meua companya, que s’està redactant el projecte executiu de la reforma de
la Casa Sant Jordi, més coneguda com La Sinagoga.
Com a activitat turística, també hem posat especial interès en poder dinamitzar el Call Jueu. Durant
l’any passat, l’Ajuntament de Tortosa vam realitzar més de quatre visites guiades al Call Jueu, i també
es van organitzar dues actuacions artístiques per part de la Jueva de Tortosa, a fi i efecte de
dinamitzar aquest barri. Però, a veure, segur que queden moltes coses més per fer, però com vostè
també ha presentat en la seua moció, no és una tasca senzilla.
Per cenyir-nos a la moció que ens ha presentat, i analitzant la seva proposta, ens parla d’un pla
integral de millora del Call Jueu. Senyor Jordan, aquest pla ja existeix, es va encarregar i està redactat
per l’empresa CATEMOCIONS, és un pla bàsic per a la valoració de la ciutadania i turística del Call
Jueu de Tortosa. És un projecte estratègic i d’actuacions per a posar en valor el Call Jueu, amb més de
cinquanta actuacions.
Per tant, el que fa falta és poder trobar finançament per poder-lo executar, i esperar que surti alguna
subvenció per a poder-lo tirar endavant. Ara que vostès estan governant a Madrid i han recolzat el
pressupost de la Generalitat, potser seria un moment per a poder reivindicar públicament aquesta
ajuda per a la rehabilitació integral del Call Jueu.
A veure, respecte a la proposta del procés de participació, comunicar-li que en la redacció del pla de
valoració ja es va contactar amb tots els actors socioeconòmics del barri. Més de 24 persones i
entitats van participar en la redacció d’aquest projecte, amb els tres castells, Amics i amigues del Call
Jueu, URV, Arxiu Comarcal del Baix Ebre, i totes les empreses turístiques. Per tant, benvinguts una
vegada més a les propostes que el grup Junts per Tortosa hem impulsat i estem treballant en ello.
Per tant, tenim un projecte de ciutat clar i ben definit. Entenem que la proposta és en positiu, i tenint
en compte que l’actual govern de la ciutat estem treballant en el Call Jueu, el nostre posicionament
serà d’abstenció. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Se li ha acabat el temps.
Gràcies. Per cloure el debat, té la paraula el senyor Jordan.”
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Intervenció del Sr. Jordan
“Sí, regidors i regidores. En primer lloc, agrair a tots els grups que han votat a favor de la nostra moció,
i que per tant, han entès i han facilitat que realment avui es puga aprovar. I en relació també amb els
dos grups de govern, agrair el to i les paraules de la regidora Valdés. I mire, al representant de Junts
per Tortosa, la veritat és que si hi ha un pla integral del Call Jueu, de participació cap ni una, perquè
els grups de l’oposició, com s’ha vist aquí, no existia. I en tot cas, recordar-li, ja ho he dit a la meua
intervenció, que esta proposta es va presentar l’any 2015, que es va votar en contra, i que des de
llavors fins ara no teníem cap noticia. A l’igual que totes les mocions que s’han votat en contra en
relació al Pla local d’habitatge, i que ara també, després de quinze anys governant, diuen que el volen
tirar endavant, per no parlar de moltes altres propostes en relació amb este barri a molts llocs de la
nostra ciutat.
Abans, vostès mateixos parlaven del Pla integral de dones, que sí que existix, que sí que s’ha fet amb
participació, i posaven en valor, igual que natros, que vam poder participar, i precisament dèiem el
tema del nomenclàtor, que era una de les qüestions que no s’havien dut a terme, i l’han votat a favor.
La pregunta és per què ara, amb els mateixos arguments, no la voten a favor. Suposo que és per allò
que a Movem Tortosa no se li vote res a favor, a no ser que creixi electoralment encara més.
En tot cas, és evident que el Call Jueu de Remolins és un barri amb moltes possibilitats, que necessita
un pla integral de recuperació que vagi en la línia de planificar, de fer una diagnosi clara, de totes les
necessitats i actuacions que s’han de portar a terme, sense improvisacions ni actuacions erràtiques
fetes a correcuita, i a les portes de les eleccions.
I Movem Tortosa sí, creiem en el Call Jueu, sempre ho hem fet, volem que este pla integral actue en
tots dos sentits i, per tant, en habitatge, en espai públic, en els carrers, en els equipaments, en el
turisme, en l’educació, en la cultura i també amb els serveis socials. Només així podrem recuperar i
és evident que ara per ara això no s’ha fet, només cal que anéssem pels carrers d’este barri i veiéssim
com està. Esperem que a partir d’ara realment es tiri endavant, que es faça amb total transparència
este pla integral, que puguem participar tots, especialment els veïns i veïnes, i també tots els grups
municipals, i per tant, jo també els hagués convidat a què si realment no creuen en això, directament
haguessen votat en contra en lloc d’abstenir-se, perquè sincerament, no s’acaba entenent el seu
posicionament. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies.»
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb onze
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 MT–MTE–ECG (5),
ERC–TS–AM (4), Cs (1) i CUP–AMUNT (1); i deu abstencions corresponents als membres de la
corporació dels grups municipals de JUNTS (7) i PSC–CP (3).
14 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA–MOVEM TERRES DE L’EBRE–EN COMÚ
GUANYEM PER LA REVISIÓ DEL NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT DES D’UNA PERSPECTIVA DE GÈNERE.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal de Movem TortosaMovem Terres de l’Ebre-en Comú Guanyem:
« El nomenclàtor és la llista o catàleg ordenat dels noms amb que un municipi bateja els seus
equipaments i espai públic. Per tant, parlem del nom de carrers, places, barrancs però també
biblioteques, pavellons o centres educatius, entre d’altres.
Els noms amb els que una ciutat denomina els espais i equipaments compartits diu molt de la història
de la seua gent i el seu llegat, de la seua cultura i fins i tot de la seua religió, en definitiva de tot allò
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que en cada moment aquella societat va decidir que era important.
Per tant el nomenclàtor de Tortosa és un reflex de la nostra societat i dels nostres valors. El
nomenclàtor es pot analitzar des de moltes vessants, però si ho fem des de la perspectiva de gènere
el resultat ens dona un reflex on molts no ens hi volem veure. Analitzant només l’espai públic i
excloent els equipaments, tenim un 33% dedicat a homes i un 7% a dones, una anomalia que no és
exclusiva de la nostra ciutat, sinó que es repeteix amb uns percentatges similars arreu del territori
català. Si a més analitzem aquest 7% al detall veurem que la majoria es refereix a mare de déus o
santes, en definitiva dones vinculades a la religió.
Per tant, el nostre nomenclàtor no només està esbiaixat en número sinó també quan a la visió que
aporta de la dona i la negació al reconeixement del seu paper en la història i en la vida quotidiana
tortosina.
L’Ajuntament de Tortosa compta ja amb un Pla de polítiques de dones, un pla transversal, elaborat per
diferents departaments de l’Ajuntament i que va expirar al desembre del 2021.
En el Pla recentment expirat, es definien 34 accions dividides en 7 eixos, un d’ells el d’espai urbà,
mobilitat i habitatge. És en aquest eix on trobem l’objectiu específic que marca l’acció “d’impulsar el
reconeixement del paper històric de les dones de Tortosa en la nomenclatura de carrers, places,
edificis i espais de la ciutat”.
Atès que no s’han fet els suficients avenços en matèria d’igualtat quan al nomenclàtor de Tortosa i
sobretot, atès que volem canviar el reflex de la nostra societat per ser justos i transformar imaginaris
culturals, el grup municipal de Movem Tortosa proposa al ple de l’Ajuntament de Tortosa l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Impulsar el reconeixement del paper històric de les dones de Tortosa en la nomenclatura
dels nostres equipaments i espai públic per donar visibilitat a les aportacions que han fet i fan les
dones a la nostra societat, i que moltes vegades queden invisibilitzades o no són prou reconegudes.
SEGON.- Designar una Comissió d’Estudi del Nomenclàtor amb un membre de cada partit i de les
entitats locals interessades amb els objectius de prioritzar la nomenclatura de noms de dona o
femenins, especialment les rellevants a la ciutat en el cas dels nous equipaments i espais, i de
treballar per renombrar els ja existents en aquest sentit, sempre que no suposi un greuge als seus
veïns i veïnes i fins que s’aconsegueixi la paritat»
*-*-*
El debat d’aquesta moció s’ha realitzat conjuntament amb el de la moció corresponent al número 8
de la sessió.
*-*-*
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.
15 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA
MILLORA DE L’URBANISME EN CLAU FEMINISTA.

D’UNITAT POPULAR

PER DEMANAR UNA

«L’urbanisme és la disciplina que treballa per planificar i construir els nostres barris, pobles i ciutats.
Engloba una àmplia varietat d’espais que inclouen l’habitatge, l’espai públic, els equipaments, el
transport i l’entorn. Aquests elements són el suport físic de la vida quotidiana: la manera com estan
dissenyats, on s’ubiquen o els serveis que ofereixen influeixen directament en les nostres condicions
de vida. Són poques les ciutats que han incorporat una perspectiva de gènere en l’urbanisme, la
seguretat i la prevenció de la violència. Tortosa no és una d’elles.
La recerca feminista de les darreres dècades ha demostrat que la por i la percepció de la seguretat
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limita el dret de les dones a la ciutat, i n’és un exemple com les dones redueixen la seva mobilitat
durant la nit.
En l’actualitat, la seguretat i l’abordatge de la violència a les ciutats continua enfocant sobretot els
crims, és a dir, en allò que es defineix per llei com a violència, i no realment en tots els tipus de
violència que existeixen. Alhora, aquest enfocament també exclou la percepció de por i seguretat, que
és essencial per abordar la seguretat des d’una perspectiva feminista interseccional.
Tal com s’ha ementat, incloure la percepció de temor i seguretat permet abordar, per exemple
l’assetjament sexual al carrer que té un alt impacte en l’accés de les dones a l’espai urbà.
La por i la percepció de seguretat estan condicionades per la diferència que existeix entre el tipus de
violència que poden experimentar les persones depenent del sexe, el gènere, l’edat, l’origen, etc. I
això, té un impacte directe sobre les diverses percepcions. La temor està basada en relacions de
poder de gènere que també es manifesten als espais.
Així, doncs, la por i la seguretat tenen referents i significats diferents per a homes i dones. Les dones
tendeixen a tenir por de la violència sexual, el tipus de violència que ataca la part més intima dels
seus cossos i tendeixen a adaptar i limitar la seva vida quotidiana per la por a la violència. Incloure la
percepció d’inseguretat en l’anàlisi permet prendre consciència de com la por limita la llibertat i la
mobilitat de les dones.
Estudis sobre els patrons de mobilitat de les dones han mostrat que tenen una mobilitat més
sostenible, complexa i diversa. Però, la mobilitat de les dones es pot arribar a paralitzar a la nit a
causa de la por a la violència. La nit és encara a dia d’avui concebuda com un espai prohibit per a les
dones, on la nostra presència moltes vegades és qüestionada sobretot quan anem soles, i on els
nostres cossos es perceben com a vulnerables però també com a objectes. A la nit, les dones eviten
certes zones de la ciutat, no utilitzen certs mitjans de transport, o decideixen no sortir de casa.
L’urbanisme ha de respondre aquesta paradoxa per garantir el dret a les dones a la ciutat tant de dia
com de nit. Tenir carrers i zones mal il·luminades de la ciutat no ajuda a millorar aquesta percepció de
seguretat.
L’Organització Women in Cities International, que ha estat una de les organitzacions feministes que
més ha treballat perquè la seguretat de les dones i les nenes s’inclogués a l’agenda pública local,
nacional i internacional, i que ha realitzat un treball exhaustiu en aquest àmbit, conclou que un dels 6
principis bàsics per un entorn segur per a les dones és veure i ser vista. Entre els exemples d’un
entorn visible s’inclouen carrers amb il·luminació continua que acompanya els itineraris del vianants,
sense racons, amb edificis amb activitats a les plantes baixes. Les places que promouen la vida al
carrer i combinen diverses activitats, també ajuden a incrementar la seguretat i permeten la vigilància
informal, l’exercida entre iguals i de manera solidària i no autoritària.
Com ja em esmentat anteriorment, Tortosa no és un exemple de ciutat segura durant la nit, ja que el
principi bàsic de veure i ser vista no el compleix en molts dels carrers, places i parcs, i pàrquings
oberts de la ciutat. Pel que fa als carrers, tenim dos exemples molt clars de carrers mal il·luminats, i
que, a més a més, estan completament a les fosques, com són el Mossèn Manyà i Joan Sebastià
Arbó, els dos estan a Vora Parc. En relació a les places i parcs, la plaça de les Corts Catalanes és un
model de falta d’enllumenat, com també podrien ser les naus laterals i l’entrada al Parc Teodor
Gonzàlez per la nau, i el parc de Remolins, que hi ha davant de la URV. En quant als pàrquings oberts
podem esmenar, el que hi ha al mateix Carrer Mossèn Manyà, a l’entrada de Tortosa. Amb tots estos
exemples, podem veure que a Tortosa tenim un problema amb l’il·luminació de la ciutat, per estos
motius instem a l’ajuntament a fer que Tortosa sigue una ciutat amb espais segurs i per viure més
dignament. Per tot això, i atès que aquest ple ja va aprovar una moció com aquesta el març del 2020,
però govern de Junts i el PSC no l’ha implementat, portem els següents acords:
PRIMER: Executar en un període d’un any el seguit els acord aprovats el ple del 2 de març de 2020.
SEGON: Realitzar en un termini de 10 mesos una auditoria de seguretat de les dones. L’auditoria ha
d’implicar un treball conjunt entre el personal tècnic, els col·lectius de dones i feministes de la ciutat i
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l’equip facilitador i redactor de l’auditoria.
TERCER: Garantir la participació de les dones de la ciutat en l’elaboració de l’auditoria a través de
metodologies com:
1.
La realització de marxes exploratòries per la ciutat. A part de ser una eina de diagnosi per
obtenir informació de com l’urbanisme pot respondre a aquesta problemàtica, també és una eina
d’apoderament de les dones, ja que permet visibilitzar el coneixement que tenen les veïnes de
l’entorn per on viuen i es mouen, i valorar la seva participació activa en el disseny i la transformació
dels seus entorn urbans.
2.
La realització de mapes perceptius. Aquest serveixen per visibilitat els elements físics i
socials que limiten i afavoreixen l’ús dels espais i per identificar les qualitats que fan que els puguem
utilitzar i gaudir-ne amb autonomia i seguretat.
QUART: Realitzar un pla de formació en urbanisme i seguretat urbana amb perspectiva de gènere als
tècnics de l’Ajuntament.
CINQUÈ: Incorporar la perspectiva de gènere en els plans d’urbanisme i seguretat en l’àmbit
comunitari. «
*-*-*
El debat d’aquesta moció s’ha realitzat conjuntament amb el de la moció corresponent al número 8
de la sessió.
*-*-*
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
16 – DACIÓ DE COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
i RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
a) Extractes de la Junta de Govern Local:
- 04/2022, de 24/01/2022 – ordinària.
- 05/2022, de 31/01/2022 - ordinària.
- 06/2022, de 28/01/2022 - extraordinària i urgent.
- 07/2022, de 07/02/2022 - ordinària.
- 08/2022, de 14/02/2022 - ordinària.
b) Resolucions de l’Alcaldia.
Resolucions d’Alcaldia, de la 3295 a la 3633.
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Passem ara a la dació de comptes dels extractes dels acords adoptats per la junta de govern local i
resolucions d’Alcaldia.
Extractes de la junta de govern local, de la 4/2022 a la 8/2022, de 14 de febrer.
Resolucions d’Alcaldia, de la 3295 a la 3633.»
17 – INFORMES DE L’ALCALDIA.
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Informes d’alcaldia
18 – CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:
a) Mocions.
b) Precs.
c) Preguntes.
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Control dels òrgans de la corporació. No sé si hi ha alguna pregunta. Dues preguntes? Té la paraula
el senyor Faura.”
Intervenció del Sr. Faura
“Gràcies, alcaldessa. Dues preguntes que suposo que seran senzilles per a vostès. Anem a veure, fa
uns tres mesos aproximadament es va tancar la proposta de presentar ofertes a la licitació del
concurs per al servei d’animals a Tortosa, i no sabem encara el resultat del concurs, o sigui, no sabem
si s’ha adjudicat el servei. Vaja, sabem que no s’ha adjudicat el servei. Li volíem preguntar quina
previsió tenim per a què sabéssim el resultat, i si hi havia algun inconvenient o ha passat algun
problema pel qual això no s’ha fet.
I el segon punt és un tema recurrent en estos dies. En este sentit, vostès, Junts per Tortosa i el PSC
governen junts, el regidor d’Urbanisme, el senyor Roig, ha dit moltes vegades que vol un hospital nou i
que els terrenys no serien un problema, però fa unes setmanes vam sentir unes declaracions de
vostè, senyora alcaldessa, manifestant que si certament la Generalitat té la intenció de construir un
hospital nou, que l’ajuntament posaria els terrenys. Ens agradaria saber si tenien algun lloc concret on
ubicar-lo, si hi havia alguna previsió en este sentit. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. En primer lloc, pel que fa al procediment per al contracte de recollida d’animals, just
divendres, o dijous, la setmana passada, es va obrir l’últim sobre i, per tant, ja està finalitzat el procés
i sol·licitada tota la documentació a l’empresa que... Està tot penjat al perfil del contractant, per tant,
està finalitzat el procés i, per tant, pendent que portin la documentació.
Pel que fa a les meues declaracions, l’únic que he dit és que quan el Govern de la Generalitat
decideixi què vol fer, decideixi quina és la solució que té per a l’hospital Verge de la Cinta, no serà un
problema de terrenys ni serà un problema de l’Ajuntament de Tortosa. Per tant, el que ha de fer el
Govern de la Generalitat, i l’animo a fer-ho igual que jo ho vaig fer amb el president de la Generalitat,
del seu partit, la setmana passada, que va estar aquí, a què prengui una decisió al respecte. I amb
això, l’Ajuntament de Tortosa col·laborarà en tot el possible, i evidentment, farà possible, o que suposi
que acabi sent una realitat. Però en tot cas, el que cal és que la Generalitat prengui una decisió que
hores d’ara encara no ha pres.
Sí, sí, té el torn de rèplica, i tant. Té la paraula per un minut.”
Intervenció del Sr. Faura
“Gràcies. No la vull replicar, simplement que la pregunta és molt concreta: a partir d’esta afirmació,
tenia alguna previsió en concret? No dic de qui depèn la responsabilitat de fer un hospital nou, volem
saber si té alguna previsió en concret. Si hi havia alguna previsió d’algun espai en concret. Esta es la
pregunta.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Jo, el que li reitero de nou és que si el Govern de la Generalitat posa un euro per a poder tindre un
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nou hospital, l’Ajuntament de Tortosa disposarà d’uns terrenys.
Té la paraula ara el senyor Jordan.”
Intervenció del Sr. Jordan
“Sí, alcaldessa. Celebro este debat de l’hospital, dels dos partits que van votar-hi en contra ara fa poc
aquí, a l’ajuntament, sobre el nou hospital. Però en tot cas ara no és la qüestió.
És un prec, en el nostre cas, i en relació amb el tema dels refugiats d’Ucraïna. Sabem que ja hi ha
refugiats aquí, a la nostra ciutat, i per tant, no és una realitat ja llunyana, que vindran en els propers
dies, sinó que avui mateix mos hem assabentat que ja n’hi ha. I este matí mateix mos han explicat
que han anat a Serveis Socials del nostre ajuntament per a demanar ajuda en relació amb la situació
que tenen, acompanyats de familiars d’aquí, de la ciutat, siguin d’origen ucraïnès o tortosí, i els han
dit que no els podien atendre perquè no hi havia encara activat un protocol. Això és el que ens han dit
a natros.
Natros el que simplement volem dir-li, com a prec, és que s’intente activar qualsevol protocol o
qualsevol actuació, i en tot cas, que es faça públic per a què realment tota esta gent que està arribant
ho puga conèixer i, per tant, que entre tots i totes els poguéssem ajudar.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“De fet, m’han passat a mi el comunicat aquesta tarda, que tenen els serveis socials i que també, no
sé si ja l’han fet públic des del servei de Comunicació, diuen que encara no l’han fet públic, però en
tot cas, hi ha un comunicat preparat, i al mateix protocol ja dels serveis socials de l’ajuntament està
així establert. En tot cas, si això passa, el millor és trucar al moment a la regidora de Serveis Socials,
que els explicarà exactament, els atendrà o els adreçarà. Dubto que des de l’Ajuntament de Tortosa
no s’atengui en este cas i que els serveis socials no els hagin atès, no diré que no siga veritat però en
tot cas m’estranya molt, perquè just hem estat parlant amb el coordinador des de la setmana
passada, quan va iniciar-se aquesta situació tan tràgica, que si ens passava, i estem en contacte, a
més a més, amb l’Associació És per Tu, que de fet ens van dir i van vindre aquí, a l’Ajuntament de
Tortosa, els vam atendre la setmana passada, per tant, és molt estrany que no se’ls hagi volgut
atendre i que no hi hagi un protocol, perquè de fet, existix este protocol i és conegut per tots els
serveis socials.
Si coneix aquesta família, el millor, abans que arribar a un ple, és trucar-nos i dir-los que poden vindre
de forma immediata, i no esperar a un ple de l’Ajuntament de Tortosa per tal que aquestes famílies
puguin rebre el suport de l’Administració pública.
No sé si hi ha cap altra qüestió al respecte? Doncs moltes gràcies, i s’aixeca la sessió.”
*-*-*
I sense cap més assumpte per tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió a les vuit hores i quinze
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental
sgJACE

VIst i plau
L’alcaldessa
sgMRP
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