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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
06 / 2022

ASSISTENTS
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
RUPÉREZ MONREAL, SÒNIA
SAPORTA CANO, FERNANDO
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO
VALDÉS GARCÍA, ESTEFANÍA
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS

Tortosa, essent les divuit hores del dia quatre
d’abril 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
ordinària sota el següent

Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI
Han excusat la seva assistència:
ROIG MONTAGUT, ENRIC
ORDRE DEL DIA
I. PART RESOLUTIVA
SERVEIS CENTRALS
1. Dació de compte del Pla pressupostari a mig termini pel període 2023-2025.
2. Dictamen d’aprovació de la declaració d’especial interès o utilitat municipal relativa a diverses
obres i de l’atorgament de la corresponent bonificació en la quota tributària de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
SERVEIS A LES PERSONES
3. Dictamen de proposta d'acord per a sancionar per infraccions de la llei sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos exp. 2021-GOV-K0402-00173.
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4. Dictamen de proposta d'acord per a sancionar per infraccions de la llei sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. exp. 2021-GOV-K0402-000439.
5. Dictamen de proposta d'acord per a sancionar per infraccions de la llei sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. exp. 2021-GOV-K0402-000440.
6. Dictamen de proposta d'acord per a sancionar per infraccions de la llei sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. exp. 2021-GOV-K0402-000441.
PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
7.– Proposta del grup municipal Movem Tortosa–Movem Terres de l’Ebre–En Comú Guanyem per la
cessió dels terrenys per a un nou hospital de Terres de l’Ebre.
8. – Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular Tortosa–Alternativa Municipalista de
suport a les mobilitzacions i reivindicacions de mestres i professorat.
9. Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular Tortosa–Alternativa Municipalista per a
la solució de la distribució desigual de l’alumnat en els centres educatius de la ciutat i per a la
millora de la planificació educativa.
10 Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya–Tortosa Sí–Acord Municipal per
una modificació en la zona blava de Ferreries.
11. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya–Tortosa Sí–Acord Municipa per a
la il·luminació del camí de Tortosa a Amposta.
12. Proposta del grup municipal Movem Tortosa–Movem Terres de l’Ebre–En Comú Guanyem de
suport a la comunitat educativa i les seves reivindicacions.
13. Proposta del grup municipal Ciutadans–Partido de la Ciudadanía per demanar la construcció d’un
nou hospital a Tortosa.
14. Proposta del grup municipal Ciutadans–Partido de la Ciudadanía per demanar la millora del
manteniment de l’avinguda del canal, de les escales del seminari i l’Avinguda Canigó.
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:
- 9/2022, de
- 10/2022, de
- 11/2022, de
- 12/2022, de
- 13/2022, de
- 14/2022, de
- 15/2022, de
- 16/2022, de

21/02/2022 –Ordinària.
23/02/2022 - Extraordinària i urgent.
28/02/2022– Ordinària.
01/03/2022 - Extraordinària i urgent.
07/03/2022– Ordinària.
03/03/2022 - Extraordinària i urgent.
14/03/2022– Ordinària.
21/03/2022– Ordinària.

b) Resolucions de l’Alcaldia:
- De la 3634/2021 a la 4103/2021.
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16– Informes de l’Alcaldia.
17 – Control dels òrgans de la corporació:
a) Mocions.
b) Precs.
c) Preguntes.
*-*-*
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia:
*-*-*
I. PART RESOLUTIVA
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Bona tarda. Iniciem la sessió corresponent al ple ordinari del mes d’abril manifestant que el punt 7
es fusiona amb el punt 13 (s’elimina el 13). El punt 7 es modifica i es subscriu per Movem i
Ciutadans. Per altra part, les mocions incloses en els punts núms. 8 i 12 es debatran conjuntament,
mantenint la respectiva votació per separat.»
SERVEIS CENTRALS
01 - DACIÓ DE COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2023-2025.
Per l’Alcaldessa es dona compte del Decret 858/2022, de 15 de març, pel qual s’aprova el Pla
pressupostari a mig termini d’aquest Ajuntament pel període 2023-2025.
El Ple en resta assabentat.
02 – DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL
RELATIVA A DIVERSES OBRES I DE L’ATORGAMENT DE LA CORRESPONENT BONIFICACIÓ EN LA QUOTA
TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent
assumpte:
«Vistes les sol·licituds de bonificació de la quota tributària de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, formulada pels contribuents que més endavant es relacionen en l’ annex I del
present acord.
Vistos els corresponents informes favorables, emesos pels Serveis Tècnics municipals, la referència
del qual s’inclou en l’annex I del present acord.
Atès allò que disposa l’article 103.2.a) 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.
Atès allò que preveu l’article 7è. de l’Ordenança Fiscal núm. I-4, reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, de l’Ajuntament de Tortosa que regula la possibilitat, prèvia
sol·licitud de la persona interessada, d’atorgament d’una bonificació potestativa quan en una obra,
construcció o instal·lació hi concorrin determinades circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques, o de foment de l'ocupació.
Considerant que en la sol·licitud de bonificació informada favorablement, inclosa en l’annex I del

www.tor tosa.cat
- Pàg. 3 / 56 -

JACE / erc

present acord, hi concorren les circumstàncies, indicades en l’article 103.2.a) del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Serveis Centrals, emès en sessió de 29 de març
de 2022
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:
Primer.- Declarar d’especial interès o utilitat municipal les obres, construccions o instal·lacions que es
relacionen en l’annex I del present acord.
Segon.- Concedir la bonificació de la quota tributària de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, als contribuents que es relacionen en l’annex I del present acord.
Tercer.- Notificar el present acord als contribuents relacionats, indicant-los-hi els recursos pertinents.
Annex I
Cognoms i noms/Raó
Social

Expedient

NIF/CIF

2022-GIN-G0402000014

B16884389

KRONOSPAN TORTOSA
S.L.U.

2022-GIN-G0402000016

B16884389

KRONOSPAN TORTOSA
S.L.U.

Expedient/Ubicació
Informe
/Descripció Obra
2022-IMA-M0402-000063
Pol. Ind. Catalunya Sud, parc.
Favorable
35.1, 2, 3, 4, 39.1
Fase 3. Implantació Indústria
2022-IMA-M0402-0000
Pol. Ind. Catalunya Sud, parc.
35.1, 2, 3, 4, 39.1
Favorable
Fase....

Bonificació
90%

90%

«
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Passem al segon punt, que és el dictamen d’aprovació de la declaració d’especial interès o utilitat
municipal relativa a diverses obres, i de l’atorgament de la corresponent bonificació en la quota
tributària de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. No sé si hi ha alguna paraula
demanada? Té la paraula el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Bé, com sempre fem, començar el ple demanant..., reivindicant una llei
d’amnistia que pose solució a la situació de les persones exiliades i les més de 4.000 persones
represaliades, perquè entenem que només a través de l’amnistia i l’autodeterminació es podrà
resoldre el conflicte entre el poble català i l’Estat espanyol.
Dit això, en relació amb la bonificació en l’ICIO de Kronospan, tal com sempre hem dit, seguim
reclamant la progressivitat de les ordenances fiscals, i que es done compliment a la moció que el ple
va aprovar en este sentit. Ens trobem davant de l’aplicació d’una bonificació de l’impost de
construccions, instal·lacions i obres, que contempla el 50 per cent quan es creen entre 0 i 15 llocs de
treball, el 75 per cent entre 16 i 25 llocs de treball, i el 90 per cent en els casos en què es creen més
de 25 llocs de treball. El resultat d’això és que les empreses que tenen més capacitat econòmica
reben una bonificació més gran, just al contrari de com considerem que hauria de funcionar l’impost.
Celebrem la implantació de Kronospan al territori, a Tortosa i les Terres de l’Ebre, no estem en contra
que Kronospan puga rebre una bonificació. En este cas, s’està bonificant 105.000 euros pels
fonaments de la fàbrica, 1.450.000 euros pel que fa a la construcció de les naus, als que cal afegir
els 34.000 euros que van ser aprovats al ple de fa un parell de mesos, gairebé 1.600.000 euros.
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Imaginem que si s’ha de fer una inversió de 280 milions d’euros, tal com s’ha anunciat, s’afegiran
noves bonificacions. Insistim, ho podem arribar a entendre, podem arribar a estar d’acord amb què es
facen bonificacions d’estes quantitats, però sempre que el criteri per a totes les empreses obeïsca a
la progressivitat, i que a les empreses que tenen menys capacitat econòmica se les puga bonificar
més, no com passa ara, que és just al contrari, i és per això que fins que no es modifique la norma
seguirem votant en contra d’este tipus de bonificacions. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. De nou torna a quedar clar que si la CUP governés la ciutat de Tortosa, Kronospan no s’hi
hagués instal·lar. Ho vaig dir als altres plenaris. Celebrar que estigui aquí Kronospan vol dir celebrar
també tindre les condicions fiscals que permeten també tindre millors condicions a nivell del territori,
perquè si no, sap, senyor Arnau?, estarien a un altre lloc implantant-se. I això vol dir que estos 285
llocs de treball que tindrem aquí, directes, i els 1.500 indirectes, estarien a un altre lloc si les
condicions no haguessen estat bones. Per tant, celebrar-ho vol dir això, vol dir posar bones condicions
per tal que les empreses vinguen aquí i generin llocs de treball. Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Primer que res, volem mostrar la nostra solidaritat
amb les afectats per la COVID, tant sanitàriament, econòmicament com socialment. També la
solidaritat amb el poble d’Ucraïna, i condemnem tota acció bèl·lica.
I pel que fa al punt de l’ordre del dia, estem a favor de la promoció econòmica, per això sempre hem
estat a favor dels incentius per atreure la indústria. Per tant, el nostre vot serà favorable. gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Faura.”
Intervenció del Sr. Faura
“Gràcies, alcaldessa. Com ja sap, comencem també totes les intervencions als plens ordinaris de
l’ajuntament expressant la nostra solidaritat amb les víctimes del procés, les que estan a l’exili, les
que han anat a la presó, les que són objecte d’algun tipus de persecució policial o judicial, i
lògicament ara també faré extensiva la nostra solidaritat amb la gent d’Ucraïna. Així mateix, solidaritat
amb les víctimes de la COVID-19, ja sigui per crisi sanitària derivada de la pandèmia, o per la crisi
econòmica derivada precisament d’esta pandèmia la de la crisi sanitària.
Bé, pel que fa al punt de l’ordre del dia, hem de dir que vistos els informes favorables dels tècnics
municipals, que entenen que Kronospan de España S.L.U. complix els requisits per obtenir aquesta
bonificació, li hem de votar necessàriament favorablement, no només perquè s’està donant
compliment a una norma fiscal que hem dictat natros, és a dir, això està bonificant la quota de l’ICIO
en els termes que marca el propi reglament, sinó perquè entenem que això és positiu per incentivar la
implementació d’activitats econòmiques al territori que generi llocs de treball. Per tant, el nostre vot
serà favorable.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula el senyor Jordan.”
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Intervenció del Sr. Jordan
“Sí, bona tarda regidors, regidores. Manifestar també la nostra solidaritat amb totes les víctimes de la
guerra d’Ucraïna, i també amb tota la crisi econòmica que se n’està derivant. També, evidentment,
amb tota la gent afectada encara per la COVID. Aprofito també per saludar els membres de la
plataforma pel nou hospital de les Terres de l’Ebre, que ens han visitat i que avui estan aquí presents,
al plenari. I jo, en tot cas, manifestar el nostre vot favorable en aquest punt, perquè considerem que
és positiu pel fet que ajuda i afavorix que s’incentive l’activitat econòmica al nostre territori. Moltes
gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Gràcies.»
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou
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 (2), Cs (1); i un vot en contra corresponents al membre de la corporació del
grup municipal de CUP–AMUNT (1);
SERVEIS A LES PERSONES
03 – DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER A SANCIONAR INFRACCIONS DE LA LLEI SOBRE LA
TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, EXPEDIENT 2021-GOV-K0402000173.
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent
assumpte:
«FETS IMPUTABLES
Vista l'acta denúncia núm. 1017/2021, realitzada pels agents de la policia local núm. 95 i 91, en data
15 de maig de 2021, a les 19:00 hores, al carrer Abadia, núm. 7 de Vinallop-Tortosa, al Sr. Gerardo
Rodriguez García, amb DNI 52606446H i domicili al mateix indret, per infraccions en matèria de
tinença de gossos potencialment perillosos. Atès que en l'esmentada acta s'identifica al gos american
stanfford, per les infraccions següents:
•
•
•

Posseir i/o portar el gos potencialment perillós sense inscriure’l en el Registre específic
municipal.
No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de
150.253 €.
Portar el gos potencialment perillós deslligat sense corretja i/o sense morrió.

Aquests fets poden ser constitutius d’infracció per incompliment de l’establert als articles de la Llei
50/1999 i la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, quines infraccions es tipifiquen en:
No inscriure el gos al registre específic del cens municipal.

Lleu Art. 7.2 a) Llei 10/1999

No tenir assegurança de responsabilitat civil

Greu Art. 7.3 b) Llei 10/1999

Portar el gos potencialment perillós deslligat i/o sense morrió

Greu Art. 7.3 e) Llei 10/1999

L’Alcaldia en data 8 de setembre de 2021, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el
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presumptament responsable a Gerardo Rodriguez García, en qualitat de posseïdor del gos de raça
potencialment perillós. La Instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent Plec
de Càrrecs.
Atès que s'ha practicat al denunciat, la notificació del Decret i del Plec de Càrrecs, en virtut d’allò que
disposa l’art. 10.3 del Decret 278/1993 de 9 de novembre, del Procediment Administratiu
Sancionador.
Atès que d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció d'innocència, donat que per part del
denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, no cal eludir l’aplicació de l’article
77.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, respecte el valor probatori dels fets constatats en l’acta
realitzada pels agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix com a funcionaris públics la condició
d’autoritat.
Aquestes infraccions són sancionades amb:
Infracció:
No inscriure el gos al registre específic del cens municipal.

Sanció
Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de
300 € fins a 3000 €
No tenir assegurança de responsabilitat civil
Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de
3001 € fins a 9000 €
Portar el gos potencialment perillós deslligat i/o sense morrió Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de
3001 € fins a 9000 €

Vistes les circumstàncies concretes dels fets ocorreguts, correspon una sanció de les infraccions
vulnerades, en el seu grau mitjà, quin import total ascendeix a la quantitat de 6302 €.
D’aquestes infraccions n’és responsable el Sr. Gerardo Rodriguez García, amb DNI 52606446H, en
qualitat de posseïdor d'un gos potencialment perillós, d’acord amb l’article 13.8) de la Llei 50/1999,
de 23 de desembre, de Règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos.
FONAMENT DE DRET
L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador és el Ple de conformitat amb
l'article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives.
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones de data 24 de març de
2022.
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD:
1.- Declarar al Sr. Gerardo Rodriguez García, amb DNI 52606446H responsable de les infraccions
comeses als articles 7.2 a), 7.3 b) i 7.3 e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos.
2.- Imposar al Sr. Gerardo Rodriguez García, amb DNI 52606446H, en funció de les infraccions
comeses, i en concordança amb els fets i fonaments de dret exposats les següents sancions:
Infracció:
No inscriure el gos al registre específic del cens municipal.
No tenir assegurança de responsabilitat civil
Portar el gos potencialment perillós deslligat i/o sense morrió
TOTAL

Sanció
300 €
3001 €
3001 €
6302 €

3.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que contra el mateix
pot interposar, així com del lloc i terminis per a efectuar l'ingrés.»
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La alcaldessa manifesta que a continuació es passarà a debatre de forma conjunta els quatre
dictàmens de proposta d’acord per sancionar per infraccions de la llei sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, i els quatre expedients que venen referenciats a l’ordre del dia
del ple.
A continuació, el Sr. Arnau demana la paraula.
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Bé, sempre rebutgem este tipus de sancions, perquè les considerem
desmesurades i perquè reclamem una tasca pedagògica prèvia. també rebutgem que s’haja de
definir un gos per les seues característiques físiques i no pel seu comportament, o el del seu
propietari, i precisament l’avantprojecte de llei sobre benestar animal que s’està redactant preveu fer
desaparèixer el llistat de races perilloses i definirà el risc a partir de la conducta individual dels
animals.
Pel que fa al punt 3, no es tracta d’una persona reincident, o no se’ns va informar que la persona ho
fos a la comissió informativa, i no es fa constar cap actitud agressiva per part dels animals. Tampoc
s’ha realitzat una tasca pedagògica prèvia en relació amb este cas, i és per això que en el punt 3
concretament votem en contra.
Pel que fa als punts 4, 5 i 6, sí que hi ha hagut un actitud agressiva per part dels gossos, i davant de
la gravetat dels fets, votarem a favor de les sancions.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Tornem a reiterar que mentre no canviï la normativa, creiem que cal preservar la seguretat
de les persones enfront, en aquest cas, a uns gossos potencialment perillosos, que a més a més no
han complert amb la normativa i, per tant, o no estan ben inscrits o no portaven el xip o no estaven
complint el que suposa a l’hora d’anar per la via pública.»
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou
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), MTMTE–ECG
(5),ERC–TS–AM (4), PSC–CP (2), Cs (1) i un vot en contra corresponents al membre de la corporació
del grup municipal de CUP–AMUNT (1).
04 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER A SANCIONAR INFRACCIONS DE LA LLEI SOBRE LA
TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, EXPEDIENT 2021-GOV-K0402000439.
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent
assumpte:
«FETS IMPUTABLES
Vista l'acta denúncia núm. 1646/2021 i 1647/2021 realitzada pels agents de la policia local
núm.4009-9799, en data 7 d’octubre de 2021, a les 12:15 hores, a la crta. Tortosa-Santa Bàrbara,
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km. 6,2, d’aquesta ciutat, al responsable Sr. Kulveer Singh amb NIE Y6612412H i domicili a c/
Germana Josepa, núm. 6, d’Ulldecona, per infraccions en matèria de tinença de gossos
potencialment perillosos. En concret, el dia 7 d’octubre de 2021, els quatre gossos es van escapar i
van entrat a la granja Solé Bio S.L., i li van matar un centenar de gallines.
Atès que en l'esmentada acta s'identifica a 4 gossos raça presa canari:
-Nom Veero xip 90005760203509 quin titular és el Sr. Jaspal Singh amb NIE X9931829S.
-Nom Rambo, Berlin i Nimbo quin titular és el Sr. Harvinder Singh amb NIE X6382179R.
Atès que el dia dels fets la persona posseïdora i responsable dels quatre gossos és el Sr. Kulveer
Singh.
Aquests fets són constitutius d’infracció per incompliment de l’establert als articles de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, quines
infraccions es tipifiquen en:
No complir, les instal·lacions, les mesures de seguretat

Greu Art. 7.3 a) Llei 10/1999

Portar el gos potencialment perillós deslligat i/o sense morrió

Greu Art. 7.3 e) Llei 10/1999

L’Alcaldia en data 3 de novembre de 2021, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el
presumptament responsable a Kulveer Singh amb NIE Y6612412H, en qualitat de posseïdor dels
gossos de raça potencialment perillosa. La Instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el
corresponent Plec de Càrrecs.
Atès que s'ha practicat al denunciat, la notificació del Decret i del Plec de Càrrecs, en virtut d’allò que
disposa l’art. 10.3 del Decret 278/1993 de 9 de novembre, del Procediment Administratiu
Sancionador.
Atès que d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció d'innocència, donat que per part del
denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, no cal eludir l’aplicació de l’article
77.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, respecte el valor probatori dels fets constatats en l’acta
realitzada pels agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix com a funcionaris públics la condició
d’autoritat.
Aquestes infraccions són sancionades amb:
Infracció:
No complir, les instal·lacions, les mesures de seguretat
Portar el gos potencialment perillós deslligat i/o sense morrió

Sanció
Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de
3001 € fins a 9000 €
Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de
3001 € fins a 9000 €

Vistes les circumstàncies concretes dels fets ocorreguts, correspon una sanció de les infraccions
vulnerades, en el seu grau mínim, quin import total ascendeix a la quantitat de 6002 €.
D’aquestes infraccions n’és responsable el Sr. Kulveer Singh amb NIE Y6612412H, en qualitat de
posseïdor dels quatre gossos potencialment perillosos, el dia dels fets, d’acord amb l’article 13.8) de
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de Règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos.
FONAMENT DE DRET
L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador és el Ple de conformitat amb
l'article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives.
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones de data 24 de març de
2022.
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Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD:
1.- Declarar al Sr. Kulveer Singh amb NIE Y6612412H, responsable de les infraccions comeses als
articles 7.2 a), i 7.3 e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
2.- Imposar al Sr. Kulveer Singh amb NIE Y6612412H, en funció de les infraccions comeses, i en
concordança amb els fets i fonaments de dret exposats les següents sancions:
Infracció:
No complir, les instal·lacions, les mesures de seguretat
Portar el gos potencialment perillós deslligat i/o sense morrió

Sanció
3001 €
3001 €
6002 €

TOTAL

3.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que contra el mateix
pot interposar, així com del lloc i terminis per a efectuar l'ingrés.»
*-*-*
El debat d’aquesta proposta s’ha realitzat conjuntament amb el número 3, 5 i 6 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.
05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER A SANCIONAR INFRACCIONS DE LA LLEI SOBRE LA
TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, EXPEDIENT 2021-GOV-K0402000440.
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent
assumpte:
«FETS IMPUTABLES
Vista l'acta denúncia núm. 1646/2021 i 1647/2021 realitzada pels agents de la policia local
núm.4009-9799, en data 7 d’octubre de 2021, a les 12:15 hores, a la crta. Tortosa-Santa Bàrbara,
km. 6,2, d’aquesta ciutat, al responsable Sr. Kulveer Singh amb NIE Y6612412H i domicili a c/
Germana Josepa, núm. 6, d’Ulldecona, per infraccions en matèria de tinença de gossos
potencialment perillosos. En concret, el dia 7 d’octubre de 2021, els quatre gossos es van escapar i
van entrat a la granja Solé Bio S.L., i li van matar un centenar de gallines.
Atès que en l'esmentada acta s'identifica a 4 gossos raça presa canari:
-Nom Veero xip 90005760203509 quin titular és el Sr. Jaspal Singh amb NIE X9931829S
-Nom Rambo, Berlin i Nimbo quin titular és el Sr. Harvinder Singh amb NIE X6382179R
Vist l’informe complementari de data 7 d’octubre de 2021 emès pels agents TIP 4009 I 9799 i l’acta
de la Policia Local núm. 1659/2021 de data 10 d’octubre de 2021
D’aquestes infraccions n’és responsable Jaspal Singh amb NIE X9931829S, d’acord amb l’article
13.8) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de Règim jurídic de Tinença d'Animals potencialment
perillosos, pels antecedents exposats, com propietari de l’animal anomenat Veero de les següents
infraccions:
•
•
•

Tenir el gos potencialment perillós sense la llicència municipal.
Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip
Tenir el gos potencialment perillós sense el certificat del cens municipal.
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No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de
150.253 €

Aquests fets són constitutius d’infracció per incompliment de l’establert als articles de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos; i la Llei
50/1999, de 23 de desembre, de Règim jurídic de Tinença d'Animals potencialment perillosos, les
quals es tipifiquen:
Portar el gos potencialment perillós sense la llicència municipal.

Molt Greu Art. 13.1 b) Llei
50/1999

Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip

Greu Art. 13.2 b) Llei 50/1999

No inscriure el gos al registre específic del cens municipal.

Lleu Art. 7.2 a) Llei 10/1999

No tenir assegurança de responsabilitat civil

Greu Art. 7.3 b) Llei 10/1999

L’Alcaldia en data 3 de novembre de 2021, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el
responsable a Jaspal Singh amb NIE X9931829S, en qualitat de titular del gos de raça potencialment
perillosa de nom Veero. L'Instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent Plec
de Càrrecs.
Atès que s'ha practicat al denunciat, la notificació del Decret i del Plec de Càrrecs, en virtut d’allò que
disposa l’art. 10.3 del Decret 278/1993 de 9 de novembre, del Procediment Administratiu
Sancionador.
Atès que d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció d'innocència, donat que per part del
denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, no cal eludir l’aplicació de l’article
77.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, respecte el valor probatori dels fets constatats en l’acta
realitzada pels agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix com a funcionaris públics la condició
d’autoritat.
Aquestes infraccions són sancionades amb:
Infracció:
Sanció
Portar el gos potencialment perillós sense la llicència Art. 13.5 Llei 50/1999. Multa de
municipal.
2.404,05€ fins a 15.025,30€.
Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip
Art. 13.5 de la Llei 50/1999 Multa
de 300,52 € fins a 2404,05€
No inscriure el gos al registre específic del cens municipal.
Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa
de 300 € fins a 3000 €
No tenir assegurança de responsabilitat civil
Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa
de 3001 € fins a 9000 €

Vistes les circumstàncies concretes dels fets ocorreguts, correspon una sanció de les infraccions
vulnerades, en el seu grau mínim, quin import total ascendeix a la quantitat de 6005,57 €.
D’aquestes infraccions n’és responsable el Sr. Jaspal Singh amb NIE X9931829S, en qualitat de
titular d’un gos potencialment perillós, d’acord amb l’article 13.8) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, de Règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos.
FONAMENT DE DRET
L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador és el Ple de conformitat amb
l'article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives.
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones de data 24 de març de
2022.
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Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD:
1.- Declarar al Sr. Jaspal Singh amb NIE X9931829S, responsable de les infraccions comeses als
articles 13.1 b) i 13.2 b Llei 50/1999, de 23 de desembre, de Règim jurídic de Tinença d'Animals
potencialment perillosos, i 7.2 a) i 7.3 b) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos.
2.- Imposar al Sr. Jaspal Singh amb NIE X9931829S, en funció de les infraccions comeses, i en
concordança amb els fets i fonaments de dret exposats les següents sancions:
Infracció:
Portar el gos potencialment perillós sense la llicència municipal.
Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip
No inscriure el gos al registre específic del cens municipal.
No tenir assegurança de responsabilitat civil
TOTAL

Sanció
2.404,05€
300,52€
300,00€
3001,00€
6005,57€

3.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que contra el mateix
pot interposar, així com del lloc i terminis per a efectuar l'ingrés.»
*-*-*
El debat d’aquesta proposta s’ha realitzat conjuntament amb el número 3, 4 i 6 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.
06 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER A SANCIONAR INFRACCIONS DE LA LLEI SOBRE LA
TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, EXPEDIENT 2021-GOV-K0402000441.
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent
assumpte:
«FETS IMPUTABLES
Vista l'acta denúncia núm. 1646/2021 i 1647/2021 realitzada pels agents de la policia local
núm.4009-9799, en data 7 d’octubre de 2021, a les 12:15 hores, a la crta. Tortosa-Santa Bàrbara,
km. 6,2, d’aquesta ciutat, al responsable Sr. Kulveer Singh amb NIE Y6612412H i domicili a c/
Germana Josepa, núm. 6, d’Ulldecona, per infraccions en matèria de tinença de gossos
potencialment perillosos. En concret, el dia 7 d’octubre de 2021, els quatre gossos es van escapar i
van entrat a la granja Solé Bio S.L., i li van matar un centenar de gallines.
Atès que en l'esmentada acta s'identifica a 4 gossos raça presa canari:
-Nom Veero xip 90005760203509 quin titular és el Sr. Jaspal Singh amb NIE X9931829S.
-Nom Rambo, Berlin i Nimbo quin titular és el Sr. Harvinder Singh amb NIE X6382179R.
Vist l’informe complementari de data 7 d’octubre de 2021 emès pels agents TIP 4009 I 9799 i l’acta
de la Policia Local núm. 1659/2021 de data 10 d’octubre de 2021.
D’aquestes infraccions n’és responsable Harvinder Singh amb NIE X6382179R, d’acord amb l’article
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13.8) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de Règim jurídic de Tinença d'Animals potencialment
perillosos, pels antecedents exposats, com propietari dels animals anomenats Rambo, Berlin i Nimbo
de les següents infraccions:
•
•
•
•

Tenir el gos potencialment perillós sense la llicència municipal.
Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip
Tenir el gos potencialment perillós sense el certificat del cens municipal.
No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de
150.253 €.

Aquests fets són constitutius d’infracció per incompliment de l’establert als articles de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos; i la Llei
50/1999, de 23 de desembre, de Règim jurídic de Tinença d'Animals potencialment perillosos, les
quals es tipifiquen:
Portar el gos potencialment perillós sense la llicència municipal.

Molt Greu Art. 13.1 b) Llei 50/1999

Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip

Greu Art. 13.2 b) Llei 50/1999

No inscriure el gos al registre específic del cens municipal.

Lleu Art. 7.2 a) Llei 10/1999

No tenir assegurança de responsabilitat civil

Greu Art. 7.3 b) Llei 10/1999

L’Alcaldia en data 3 de novembre de 2021, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el
responsable a Harvinder Singh amb NIE X6382179R, en qualitat de titular dels gossos de raça
potencialment perillosa de nom Rambo, Berlin i Nimbo. La Instructora de l’expedient, en la mateixa
data, efectuà el corresponent Plec de Càrrecs.
Atès que s'ha practicat al denunciat, la notificació del Decret i del Plec de Càrrecs, en virtut d’allò que
disposa l’art. 10.3 del Decret 278/1993 de 9 de novembre, del Procediment Administratiu
Sancionador.
Atès que d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció d'innocència, donat que per part del
denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, no cal eludir l’aplicació de l’article
77.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, respecte el valor probatori dels fets constatats en l’acta
realitzada pels agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix com a funcionaris públics la condició
d’autoritat.
Aquestes infraccions són sancionades amb:
Infracció:
Sanció
Portar el gos potencialment perillós sense la llicència Art. 13.5 Llei 50/1999. Multa de
municipal.
2.404,05€ fins a 15.025,30€.
Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip
Art. 13.5 de la Llei 50/1999 Multa
de 300,52 € fins a 2404,05€
No inscriure el gos al registre específic del cens municipal.
Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa
de 300 € fins a 3000 €
No tenir assegurança de responsabilitat civil
Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa
de 3001 € fins a 9000 €

Vistes les circumstàncies concretes dels fets ocorreguts, correspon una sanció de les infraccions
vulnerades, en el seu grau mínim, quin import total ascendeix a la quantitat de 6005,57 €.
D’aquestes infraccions n’és responsable el Sr. Harvinder Singh amb NIE X6382179R, en qualitat de
titular de tres gossos potencialment perillosos, d’acord amb l’article 13.8) de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, de Règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos.
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FONAMENT DE DRET
L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador és el Ple de conformitat amb
l'article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives.
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones de data 24 de març de
2022.
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD:
1.- Declarar al Sr. Harvinder Singh amb NIE X6382179R, responsable de les infraccions comeses als
articles 13.1 b) i 13.2 b Llei 50/1999, de 23 de desembre, de Règim jurídic de Tinença d'Animals
potencialment perillosos, i 7.2 a) i 7.3 b) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos.
2.- Imposar al Sr. Harvinder Singh amb NIE X6382179R, en funció de les infraccions comeses, i en
concordança amb els fets i fonaments de dret exposats les següents sancions:
Infracció:
Portar el gos potencialment perillós sense la llicència municipal.
Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip
No inscriure el gos al registre específic del cens municipal.
No tenir assegurança de responsabilitat civil
TOTAL

Sanció
2.404,05€
300,52€
300,00€
3001,00€
6005,57€

3.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que contra el mateix
pot interposar, així com del lloc i terminis per a efectuar l'ingrés.»
*-*-*
El debat d’aquesta proposta s’ha realitzat conjuntament amb el número 3, 4 i 5 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.
PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
07. PROPOSTA MOVEM TORTOSA–MOVEM TERRES DE L’EBRE–EN COMÚ GUANYEM I CIUTADANS–
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER LA CESSIÓ URGENT DELS TERRENYS PER A UN NOU HOSPITAL DE
TERRES DE L’EBRE.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal Movem Tortosa–Movem
Terres de l’Ebre–En Comú Guanyem i Ciutadans–Partido de la Ciudadanía:
«La necessitat de construcció d’un nou hospital de les Terres de l’Ebre és una necessitat urgent per a
la millora de la sanitat a la nostra ciutat i territori atès que les actuals instal·lacions de l’Hospital Verge
de la Cinta han quedat obsoletes i no donen resposta a les necessitats de superfície, d’accessibilitat
ni mobilitat.
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L’Hospital Verge de la Cinta està ubicat en un lloc de difícil accés i mobilitat, i rodejat de fortificacions,
que fa que les possibles ampliacions proposades es vegin limitades i amb sobrecostos importants per
les condicions de contorn esmentades. També existeix un dipòsit d’aigua potable que abasteix la
ciutat que seria necessari la seua reubicació. A més la situació actual genera, ja en l’actualitat,
colꞏlapses localitzats en el trànsit en l’eixample tortosí.
Així ho han expressat de manera reiterada el Col·legi de Metges així com la immensa majoria de
col·legis professionals del territori els quals van presentar, fa pocs mesos, una moció en aquest
ajuntament tot i que va ser rebutjada per Junts per Tortosa i ERC.
La demanda d’un nou hospital, però, també ho és dels sindicats del territori, les associacions
d’empresaris o la recent plataforma per un nou hospital de Terres de l’Ebre que està recollint
signatures per totes les poblacions del nostre territori.
ATÈS Que a Catalunya s’està emprenent la construcció de nous centres hospitalaris, com a les ciutats
de Girona o Tarragona. Per les necessitats que requerim al territori es necessària la construcció d’un
nou hospital per donar servei a totes les Terres de l’Ebre, una infraestructura del segle XXII, sense
problemes d’accessibilitat i sense limitacions d’espai per a futures ampliacions.
ATÈS Que la construcció d’un nou Hospital a Tortosa es un reivindicació històrica. La discriminació
positiva que necessitem a les Terres de l’Ebre per tenir el mateix nivell de serveis que la resta de
territoris s’ha de veure reflectida en un nou hospital amb una bona accessibilitat, uns aparcaments
en superfície i gratuïts i, evidentment, totes les infraestructures i equips necessaris per solucionar les
demandes d’aquestes comarques, esdevenint un nou hospital de referència per al territori que estigui
adaptat a les necessitats del segle XXI, amb capacitat d’ampliació per a donar una cobertura de
sanitat pública i moderna.
ATÈS Que el Dijous 23 de Març del 2022 el parlament de Catalunya va aprovar una moció a favor del
nou hospital de les Terres de L’Ebre sense cap vot en contra.
ATÈS Que Movem Tortosa i Ciutadans hem registrat dues mocions en relació a aquest temàtica.
És per aquest motiu que els Grups Municipals Movem Tortosa i Ciutadans Partido de la Ciudadania
(CS) elevem al Ple de l’Ajuntament de Tortosa la següent:
PRIMER. Que es recolzin, des de tos els grups polítics amb representació a Tortosa, la construcció
d’un nou Hospital a la C-12 o C-42, per tenir el mateix nivell de serveis que la resta de territoris, amb
una bona accessibilitat, uns aparcaments en superfície i gratuïts i, evidentment, totes les
infraestructures i equips sanitaris necessaris, per solucionar les demandes d’aquestes comarques,
esdevenint un nou hospital de referència per al territori que estigue adaptat a les necessitats del
segle XXI, amb capacitat d’ampliació per a donar una cobertura de sanitat pública i moderna.
SEGON. Instar al govern municipal a iniciar i accelerar els tràmits per cedir els terrenys necessaris per
a la construcció d’aquest nou hospital en la màxima brevetat possible. L’Ajuntament de Tortosa ha de
liderar i planificar per fer possible la construcció del nou Hospital per part de la Generalitat.
TERCER. Que es comuniqui el present acord, de manera telemàtica, a totes les associacions de veïns
dels diferents barris i pobles de Tortosa, i es traslladi el present acord al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Consells
Comarcals de les Terres de l’Ebre, als sindicats,a les entitats veïnals de les Terres de l’Ebre, a les
associacions d’empresaris de les Terres de L’Ebre ,al Col·legi de Metges i a la resta de col·legis
professionals amb seu a les Terres de l’Ebre així com a les entitats Municipals.»
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Passem als següents punts de l’ordre del dia, propostes dels grups municipals. En aquest cas hi ha
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la proposta del Grup Municipal, la número 7 i la número 13, que ara fa pocs minuts ens han passat
una proposta de text els portaveus, on es fusionen, i presenten una moció de forma conjunta el Grup
de Movem i el Grup de Ciutadans.
Per tant, per tal de poder presentar aquesta moció conjunta dels dos grups, té en primer lloc la
paraula el Grup de Movem Tortosa-Movem Terres de l’Ebre-En Comú Guanyem. Senyor Jordan.»
Intervenció del Sr. Jordan
“Gràcies. Regidors, regidores. Certament, hem fusionat aquesta moció que ha presentat també el
Grup de Ciutadans de Tortosa amb la de Movem Tortosa, perquè considerem que és necessari que
l’ajuntament es posicioni, una vegada més, sobre el nou hospital a la nostra ciutat i a les Terres de
l’Ebre. De fet, la necessitat de la construcció d’un nou hospital al territori és una necessitat urgent per
a la millora de la sanitat a la nostra ciutat, al nostre territori, atès que les actuals instal·lacions de
l’hospital Verge de la Cinta han quedat obsoletes i no donen resposta a les necessitats, tant de
superfície com d’accessibilitat ni mobilitat.
L’hospital Verge de la Cinta, com tots sabem, està ubicat en un lloc de difícil accés i difícil mobilitat,
rodejat de fortificacions, i que fa que totes les possibles ampliacions proposades es vegin limitades i
amb sobrecostos importants per les condicions de contorn esmentades. A més a més, també existix
un dipòsit d’aigua potable que abastix la ciutat i que seria necessària la seua reubicació, i la seua
situació actual genera, com dèiem ja, col·lapses en aquests moments de trànsit a la ciutat de Tortosa.
Així ho han expressat de manera reiterada molts col·lectius, com el Col·legi de Metges, com la
immensa majoria dels col·legis professionals del territori, els quals van presentar fa pocs mesos una
moció en este mateix ajuntament, tot i que va ser rebutjada pels vots de Junts per Tortosa i
d’Esquerra Republicana. Però la demanda del nou hospital és també de més col·lectius, com els
sindicats, les associacions d’empresaris o la recent plataforma per un nou hospital que avui, com he
dit abans, ens acompanya en aquest plenari, que està recollint firmes per totes les poblacions de les
quatre comarques de l’Ebre.
A més a més, en estos moments a Catalunya s’està emprenent la construcció de nous hospitals a
ciutats com Girona o Tarragona, i per tant, pensem que les Terres de l’Ebre necessiten també una
infraestructura del segle XXI, sense problemes d’accessibilitat i sense limitacions d’espai per a
futures ampliacions, perquè creiem en la discriminació positiva, la discriminació territorial, en
l’equitat, per tant, de tots els ciutadans i ciutadanes d’este país, visquen on visquen, i també si vivim
a les Terres de l’Ebre.
El passat 23 de març, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció a favor del nou hospital de les
Terres de l’Ebre sense cap vot en contra, la qual cosa pensem que és un pas més en la defensa i en
la lluita per aquest nou hospital al nostre territori, i pensem que és per això adient que avui
l’Ajuntament de Tortosa es posicione una vegada més sobre el nou hospital. Els acords bàsicament
són dos. El primer és que tots els grups polítics amb representació al nostre ajuntament recolzen la
construcció d’un nou hospital, a la C12 o a la C42, per tenir el mateix nivell de serveis que la resta de
territoris i, per tant, amb una bona accessibilitat, uns bons aparcaments en superfície i gratuïts, i
evidentment, totes les infraestructures i equips necessaris per solucionar les demandes d’estes
comarques, esdevenint, per tant, un nou hospital de referència per al territori que estigui adaptat a
les necessitats del segle XXI i amb capacitat d’ampliació. I el segon, instar el govern municipal a
iniciar i accelerar els tràmits per cedir els terrenys necessaris per a la construcció d’aquest nou
hospital, a la màxima brevetat possible, perquè considerem que l’ajuntament ha de liderar, planificar i
fer tot allò possible per a la construcció d’este nou hospital per part de la Generalitat.
Per tant, són dos punts, els que els acabo de llegir, i evidentment, el tercer punt, com és habitual,
comunicar el resultat d’aquesta votació i en tot cas, si s’aprova, els acords als grups parlamentaris de
Catalunya, al Departament de Salut i també a totes les entitats socials del nostre territori, que
pensem que estan interessades en aquesta qüestió. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
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“Gràcies. Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Bé, ja ho ha explicat tot molt bé el company Jordan.
Crec que ara és un moment d’unitat per a tots els partits polítics, que s’ha de pensar estrictament en
la gent de Tortosa i les Terres de l’Ebre. Mos hem d’unir per aconseguir què això sigui una realitat. Ja
l’any 2008 es va aprovar la construcció d’un hospital en la C12, que finalment no es va executar, que
ara han passat 12 anys i encara es fa més necessari això.
Al desembre del 2020 des de Ciutadans vam presentar a Tortosa també una moció per recolzar este
nou hospital, i al 2021 el Grup Parlamentari de Ciutadans i altres grups que també estan
representats aquí, a l’Ajuntament de Tortosa, van votar-hi a favor i van presentar una proposta de
resolució per a què el nou hospital fos una realitat a Terres de l’Ebre.
Entenem que és una cosa transversal, que tots els partits polítics ho haurien de recolzar des del
territori i, per tant, l’únic que us puc dir és que us animo a què tots els grups municipals votéssiu a
favor, perquè és una necessitat tant per a Tortosa com per a totes les Terres de l’Ebre. Moltes
gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies. Bé, tot i que no compartim el company de viatge de Movem a la moció, farem una excepció
esta vegada i hi votarem a favor, tot i que Ciutadans també la presenta, perquè la CUP sempre hem
defensat la construcció d’un nou hospital de referència a les Terres de l’Ebre, una reivindicació
històrica de professionals, d’usuaris, de sindicats, i més recentment de la plataforma per un nou
hospital, a la que agraïm la seua tasca.
És vergonyós que després de més de 15 anys des que s’anunciés la construcció d’un nou hospital a
les Terres de l’Ebre per part del tripartit, encara no n’hi hagi un projecte damunt la taula i el
compromís real per part de la Generalitat. Això és un exemple clar dels desequilibris que patim com a
territori i que en este cas recau en la salut dels ebrencs i les ebrenques.
L’intent de nou anunci per part de Salut en la visita frustrada del conseller Argimon a Tortosa ens
pareix l’enèsim farol a les portes de les eleccions municipals, i un intent de desarticular la ciutadania
organitzada. No volem ni tolerarem un altre engany. I emplacem també als Comuns, en este cas a
Movem, a ser clars en el missatge i que no puga donar peu a confusions a través de les declaracions,
perquè la moció aprovada al Parlament no és vinculant i caldrà continuar «apretant» des de les
institucions i des del carrer, perquè el pressupost de la Generalitat, que vostès han negociat i han
aprovat, no inclou, de moment, ni un euro per a la construcció del nou hospital.
Dit això, i no sé quin vot tindrà el partit d’Esquerra Republicana, però el paperot d’Esquerra al
Parlament abstenint-se en la votació quan es demana la construcció d’un nou hospital a les Terres de
l’Ebre, entenem que el projecte del nou hospital ha de pesar més que les sigles o els interessos
partidistes del seu partit. I a l’equip de govern, no entenem tanta tossuderia, ja que sabem que no hi
ha cap projecte ni partida pressupostària per al nou hospital, però els gestos polítics són molt
importants, fins el punt que hi ha diversos municipis que ja estan buscant o proposant emplaçaments
per a la construcció del nou hospital, i el nostre és l’únic ajuntament que no es proactiu en este
sentit. Pensem que sent inflexibles en esta qüestió no afavorixen la imatge de consens ni de força
necessària per tal de pressionar la Generalitat perquè d’una vegada per totes porten a terme el
projecte del nou hospital, tan necessari per al territori. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
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“Gràcies. Només un apunt, senyor Arnau. Que vostè no ho sàpiga o que no es contesti altres
ajuntaments quan fan propostes que considerem que no han de ser ni considerades per l’Ajuntament
de Tortosa, no vol dir que no s’estigui treballant per tal de fer-ho possible.
Té la paraula la senyora Bel.”
Intervenció de la Sra. Bel
“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Senyor Jordan i senyor Albacar, en primer lloc, en nom del
Grup dels Socialistes volem manifestar l’escalf i suport a totes les persones afectades per la COVID,
així com al poble d’Ucraïna, que està patint esta terrible guerra injusta.
Com ja saben, la posició del PSC respecte a la necessitat de la construcció d’un nou hospital a
Tortosa sempre ha estat ferma, meridiana, contundent, constant, reclamada i ho venint treballant així,
reivindicant des del 2006. Per este motiu ens vam adherir a la moció aprovada el passat mes
d’octubre, per continuar reclamant la construcció del nou hospital, en agraïment als més de 3.000
professionals de col·legis professionals, sindicats, empresaris i altres entitats que reclamen també la
construcció d’un nou hospital, evidenciant el que és una urgència per a Tortosa i per a les Terres de
l’Ebre.
Estes adhesions, així com la creació de la plataforma per a la construcció del nou hospital, a qui vull
agrair la seua feina i també la seua presència aquí esta tarda, al ple de l’Ajuntament de Tortosa,
demostren que la construcció del nou hospital du implícit un tema de justícia territorial. Les Terres de
l’Ebre no volem ser una regió sanitària de segona, tenim els mateixos drets a tenir un nou hospital,
com ha fet el Govern de la Generalitat en altres territoris de Catalunya. En este sentit, continuarem
treballant per a què el Govern de la Generalitat aposti ferma i decididament per la construcció d’un
nou hospital, perquè sempre hem tingut clar que cal un hospital nou per tal de donar solució a les
actuals mancances de l’hospital Verge de la Cinta en temes com modernització, accessibilitat i
mobilitat.
El Govern de la Generalitat no ha anunciat res encara, res de res. No ha dit ni sí ni no ni tot el contrari,
portem així massa temps. Ho va fer la conselleria d’Esquerra ara fa més d’un any, just abans de les
eleccions del 14 de febrer, i després, ja ho hem vist, res de res, tornem a estar en punt mort.
Vull recordar que el Grup Parlamentari del PSC, la CUP, en Comú Podem, vam presentar
conjuntament, a proposta del Grup Parlamentari Socialista - Junts per Avançar, una proposta de
resolució al Parlament per demanar que la construcció del nou hospital sigui àmpliament aprovada
per la majoria dels grups al Parlament, i fer un debat seriós. Proposta que encara no s’ha debatut
perquè el Govern, estranyament, l’està retardant. Tot i això, voldria recordar que el passat..., ara fa
uns dies, el Grup dels Comuns al Parlament va presentar una moció, però també li voldria recordar al
senyor Jordan que el seu partit va donar suport a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per
al 2022, conscient i sabedor que no incorporava cap partida per al nou hospital, mentre que al 2020
el PSC va aconseguir una partida de 100.000 euros per a l’estudi de viabilitat del nou hospital.
Compartim el plantejament que és imprescindible la construcció d’un nou hospital de referència a les
Terres de l’Ebre, a Tortosa, per al territori, que estigui adaptat a les necessitats del segle XXI, amb
capacitat d’ampliació per a donar cobertura a la sanitat pública. Per tot l’exposat, votarem a favor de
les dues mocions. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Faura.”
Intervenció del Sr. Faura
“Gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. Bé, mire, prompte farà dos anys que des que la consellera
Vergés va presentar una proposta de rehabilitació integral de l’hospital Verge de la Cinta, on als
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actuals 25.000 metres quadrats se li afegiria un edifici de 15.000 metres quadrats més, per tant,
tindríem 40.000 metres quadrats de superfície hospitalària i tota ella de recent construcció en
innovacions tecnològiques de primer nivell. A més, això implicava fer un pàrquing soterrat amb 280
vehicles, amb capacitat per a 280 vehicles, més les 100 places en superfície. I a més de tot això,
suposava tenir dos ascensor que connectaven el centre de Tortosa, és a dir, República Argentina amb
l’hospital Verge de la Cinta. Amb tot això, tindríem un hospital urbà que satisfà les necessitats
assistencials –llàstima que no puguem canviar la ubicació– dels tortosins, i a la vegada afavoria el
comerç i la restauració, perquè era un hospital urbà. Si això s’hagués començat a treballar, de fet,
amb els tempus que movíem llavors, en estos moments les obres ja s’haguessen començat, i en dos
anys més ho estaríem inaugurant.
El que era fonamental d’aquell projecte és que portava una proposta pressupostària per a poder-se
executar, i en aquest cas contrari, el que tenim són cartellets on són hospitals que no s’acaben de
construir mai.
Bé, els tempus són importants, no només perquè cal actuar ràpid, sinó perquè a més això suposa
innovacions en matèria de portar estudis universitaris, de medicina, de poder tindre diners per a
recerca, de millorar la qualitat assistencial i en este cas la millora de la plataforma que parlàvem, la
part acadèmica i professional i econòmica dels sanitaris que intervenen, etcètera, etcètera.
En aquesta situació, els grups com ara Movem Tortosa o Ciutadans, s’apunten a una proposta que
certament és molt més populista, certament és molt més electoralista, i el tema és molt senzill. Clar,
és que tothom diu que sí a un nou hospital. Clar, qui ha de dir que no a un nou hospital? és que
tothom vol un nou hospital. El tema no és este, el tema és que si tenim alguna base sòlida, més enllà
de tindre aquesta il·lusió, ens permeti treballar amb la idea de tenir un hospital nou. Tenim esta base
sòlida? No s’han preocupat de tindre la partida pressupostària. Sabem d’on traurem els recursos
financers? Si això no ho fem, el que estem venent als senyors que estan aquí és fum, només els
estem venent fum. I el que tindrem al final serà un cartellet que encara frustrarà més el territori.
A més, partim d’una tesi equivocada, a la nostra manera de veure, com a mínim la moció inicial, i és
que el Departament de Salut havia dit que estava per construir un hospital nou. El Departament de
Salut encara no ha dit absolutament res, per tant, natros estarem al que diga el Departament de
Salut, de conformitat amb l’Ajuntament de Tortosa, i si s’ha de construir un hospital nou ens posarem
a treballar per buscar els terrenys. Però mentre això no passa, el que no volem és generar més
frustració, i mentre no tinguéssim una posició clara del Departament de Salut, la nostra posició serà
la de l’abstenció. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula la senyora Espuny.”
Intervenció de la Sra. Espuny
“Alcaldessa, regidors, regidores i membres de la plataforma. Avui tornem a debatre una moció de
l’hospital que presenten conjuntament Ciutadans i Movem. D’entrada, dir una vegada més que no
consta cap decisió de govern, cap anunci ni declaració del conseller, només una moció que, com ja li
vam dir també, i avui també li ha dit el portaveu de la CUP, no és vinculant, és fum. Si fins i tot el grup
que presideix la Generalitat no li va donar suport.
En primer lloc, li volem fer una esmena al text que ens acaba de donar fa pocs minuts. Al segon punt,
on posa «instar el govern municipal per cedir els terrenys», li demanaríem que afegís «quan el Govern
de la Generalitat de Catalunya faci la petició prèvia de la demanda dels terrenys», perquè, en primer
lloc, els serveis jurídics no ens deixaran iniciar un expedient si no hi ha una demanda expressa de la
cessió de terrenys per a un equipament d’altres administracions. Llavors, no tindrem cap problema en
cedir els terrenys. Cap administració local cedirà uns terrenys lliurement per fer un equipament si no
hi ha petició expressa dels metres quadrats que són necessaris. Com sempre s’ha fet, fa poques
setmanes el Departament d’Ensenyament va demanar uns terrenys amb els metres quadrats
concrets que necessitaven per construir l’escola d’hoteleria i turisme de les Terres de l’Ebre, a
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Tortosa, i l’ajuntament va iniciar els tràmits ràpidament per cedir el solar necessari, pactat amb el
Govern, per tirar endavant l’equipament.
El mateix que es va fer en el seu moment per a la construcció de la comissaria dels Mossos
d’Esquadra, el Palau de Justícia o l’escola Sant Llàtzer. Per tant, senyor Jordan i senyor Albacar, com
ha dit reiteradament l’alcaldessa, no és un problema de terrenys sinó de disponibilitat pressupostària.
Quan el Govern de la Generalitat faci una petició clara i ferma per construir un nou hospital de Tortosa
i el consigne pressupostàriament, l’ajuntament cedirà els terrenys necessaris de forma immediata.
Perquè, de moment, la construcció d’un nou hospital de Tortosa és fum, perquè no hi ha proposta ni
projecte ni, sobretot, disponibilitat pressupostària.
Perquè, senyor Jordan, vostè, que ha aprovat els pressupostos de la Generalitat, em pot dir quants
diners n’hi ha per al nou hospital? Ni un euro. Va aprovar uns pressupostos de forma gratuïta. Bé, sí, a
canvi que la senyora Colau tingués pressupost a Barcelona, però de Tortosa, res. Per cert, a la moció
ja anava a mencionar l’escola de Remolins, perquè també era fum quan ja ho va anunciar.
I pel que fa al senyor Albacar, aquesta moció ja la vam debatre fa un any i mig, i no ha canviat res.
L’única novetat és una moció aprovada pel Parlament i que reclama un nou hospital, però, on són els
recursos econòmics per fer-ho? On són? Aquesta és el veritable motiu pel qual no podem generar més
frustració al territori. Perquè, creieu que tots els que estem aquí i els que ens estan veient no volem
un nou hospital? L’ajuntament vam signar amb el Departament de Salut un acord al desembre de
2020 per impulsar l’ampliació i, de moment, és l’únic que tenim, cap altre. La resta és fum.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Per cloure el debat o contestar als diferents grups parlamentaris, té la paraula en primer lloc el
senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Primer que res, volem agrair el vot favorable a la CUP
i al PSC. Creiem que no és un moment per fer retrets a ningú, és un moment d’anar junts en l’interès
general de les Terres de l’Ebre, i la salut dels conciutadans està per damunt de tot. El que volem del
govern municipal, i en particular de l’equip de Junts, perquè els socialistes han votat a favor, és que
lideren i planifiquen el nou hospital. Volem això. Des de la ciutadania, creiem que volem un lideratge i
una planificació perquè aquest nou hospital sigui una realitat a Tortosa. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula el senyor Jordan.”
Intervenció del Sr. Jordan
“Sí, gràcies, regidors i regidores. Bé, celebrem el vot favorable del Partit Socialista, de la CUP, de
Ciutadans, i lamentem l’abstenció d’Esquerra, que tampoc és cap novetat perquè tota Tortosa crec
que ja sap que no volen un nou hospital. I en relació amb l’esmena que diuen que m’han proposat
aquí, ja saben que les coses no es fan així, s’hagués hagut de proposar a la junta de portaveus i per
tant, evidentment, no la tindrem en compte, perquè vostès no tenien cap voluntat que els ho
haguéssim acceptat. Vostès ho haguessen pogut dir en junta de portaveus.
La veritat és que escoltant algunes de les seves intervencions, es nota, i bastant, que els dol el que va
passar al Parlament la setmana passada, quan hauria de ser al revés, haurien d’estar contents si
realment tant volen un nou hospital, que no hi hagués cap partit que hagués votat en contra i que en
este cas jo mateix l’hagués portat al Parlament. Però bé, això està clar que en esta ciutat és difícil
reconèixer, pel que sembla, alguna cosa quan ho fa un altre.
I en relació amb els pressupostos de la Generalitat, també, sí, ho vam situar i ho vam dir, i
evidentment, no és un pas definitiu, també ho hem dit sempre públicament. De fet, esta setmana
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passada va haver-hi una reunió de la comissió de seguiment entre el Grup Parlamentari dels Comuns
i el Govern de la Generalitat, i quan va sortir el tema de l’hospital el que van dir literalment en esta
reunió els representants d’Esquerra i de Junts per Catalunya en este cas, era que no hi havia terrenys,
i això és el que van dir esta setmana, quan hi va haver la comissió de seguiment de l’acord a què
vostès feien referència.
El Partit Socialista diu que ells en el seu dia van aconseguir una partida pressupostària de 100.000
euros. De poc va servir, perquè ja hem vist on estem.
I en tot cas, recordar tant a Junts per Tortosa com a Esquerra Republicana, que aquí fan un discurs
però que realment fa uns mesos van votar en este ajuntament en contra de la moció que va registrar
el Col·legi de Metges per al nou hospital. També diuen que això és una frustració, i parlen molt dels
pressupostos de la Generalitat, però és que als pressupostos de la Generalitat tampoc hi ha un euro
sobre l’ampliació faraònica que vostès estan defensat. Per tant, jo sincerament crec que el que ha de
fer esta ciutat és, sense retrets, com deia el senyor Albacar, liderar fermament la defensa d’este nou
hospital, per a no només la ciutat sinó per al conjunt del territori, per una qüestió d’equitat territorial.
Per tant, a partir d’aquí, treballar tots plegats, des de tots els punts de vista, des del punt de vista
polític, des del punt de vista de les diferents entitats, de la plataforma que s’ha creat, perquè jo crec
sincerament que és una necessitat molt urgent per a la nostra societat, i que pot significar un abans i
un després per al nostre territori.
Per tant, insistixo, agrair a tots aquells grups que han votat a favor, i lamentar els qui s’abstenen, i en
el cas de Junts per Tortosa, que encara hora d’ara no sabem quin és el seu vot. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. En tot cas, dir que esta moció se’ns ha donat fa pocs minuts, en junta de portaveus, i per
tant, el lògic, si es volia buscar la unanimitat, es volia buscar el consens, el lògic és haver-ho donat, o
bé al matí o el divendres, i no a pocs minuts i, per tant, hem acabat de preparar l’esmena entre les
5:45 i les 6, i és quan s’ha plantejat esta esmena aquí. El que és evident és que el senyor Jordan
prefereix que surtin 9 vots a favor que no que en surtin 15 a favor, perquè l’únic que estem demanant
com a grup de Junts per Tortosa és que conste que el Govern de la Generalitat ens demane uns
terrenys, perquè el mateix secretari de l’ajuntament, des dels serveis jurídics, des de qualsevol
expedient, ens sol·licitaran que el primer que hi ha d’haver a un expedient és que conste una petició,
perquè si no –i vaig a fer-ho gros– si jo ara vull fer un aeroport aquí, a la ciutat, i per tant, vaig a cedir
tots els terrenys per a què m’ho facin. Sempre, qualsevol expedient va iniciat d’una petició. Natros no
podem cedir uns terrenys a algú que no ens els ha demanat, perquè per a això hi ha d’haver la
voluntat de fer-la.
Sempre hem dit que els terrenys no seran el problema i que la voluntat hi és. En tot cas, vistes les
poques ganes de voler arribar a un acord que ens permetria dir el mateix, mostrar-nos a favor d’un
hospital i realment complir amb el que ens marca la normativa, des del grup municipal, vist que no
s’accepta aquesta petició, s’hi abstindria, i per tant, quedaria aprovada la moció en comptar amb 9
vots a favor i 11 abstencions.»
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb nou
vots a favor, corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de , MT–MTE–ECG
(5), PSC–CP (2), Cs (1) i CUP–AMUNT (1); i onze abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de JUNTS (7) i ERC–TS–AM (4).
08 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS I REIVINDICACIONS DE MESTRES I PROFESSORAT.
Se sotmet a debat del Ple la segënt proposta subscrita pel grup municipal Candidatura d’Unitat Popular:
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«Al llarg del mes de març la comunitat educativa de Tortosa, de les Terres de l'Ebre i del país en el seu
conjunt s'ha mobilitzat massivament seguint la crida de tots els sindicats d'Educació que, de manera
unitària, han convocat una vaga de 5 dies en l'àmbit educatiu. De la mateixa manera, també s'han
convocat vagues per al desplegament i finançament del decret d'inclusió, així com la vaga per la
llengua per a la defensa de la immersió lingüística.
Ja fa més de 10 anys que es van produir les primeres retallades que han repercutit greument en la
qualitat de l'educació i que han suposat un empitjorament de les condicions laborals del professorat.
Tampoc l'actual pressupost de la Generalitat dóna resposta a les necessitats de l'Educació ni
contribueix a revertir les retallades: tot i l'increment del 17,8% respecte al pressupost de 2020, tan
sols destina el 3,7% del PIB a Educació (la mitjana europea en el 4,6%), i se situa lluny del 6% que
fixa la LEC. Malgrat que la inversió en educació és lleugerament superior a la de 2010, la inversió per
alumne és del tot inferior perquè el sistema educatiu compta amb 150.000 alumnes més que
aleshores.
Els sindicats d’Educació, han realitzat un seguit de reivindicacions per a millorar la qualitat de
l'ensenyament i revertir les retallades:
• El 6% del PIB per educació..
• La reversió de les retallades:
-Restabliment de l’horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal
d’aplicació al curs 2022/23..
-Reducció de les ràtios estructurals. Cap tancament de grups a la Pública.
-Conversió dels terços de jornada en mitges jornades.
-Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55
anys.
-Increment del personal d’atenció directa a l’alumnat
-Recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement
del primer estadi de 9 a 6 anys.
-Retirada del Decret de Plantilles (39/2014).
-FP Pública i de qualitat. Equiparació salarial.
• La retirada de l’ordre de calendari escolar.
• El no al nou currículum.
• L’estabilització real del personal interí i pacte d’estabilitat.
• L’assumpció de responsabilitat del Departament en la defensa de la immersió lingüística i
cobertura legal de tot el personal dels centres.
• Una negociació real i la dimissió del conseller.
• Lluny d'escoltar al col·lectiu docent, el Conseller Gonzalez-Cambray ha menystingut les seves
propostes i ha mantingut una posició autoritària i impositiva, negant-se a negociar cap de les
demandes efectuades pels sindicats d'Educació. Entenem que es tracta d'una actitud
impròpia d'un Conseller d'Educació que n'inhabilita per a l'exercici del càrrec.
És per això que la CUP Tortosa proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:
1 . Mostrar el suport del Ple a les mobilitzacions i les reivindicacions del col·lectiu docent.
2 . Manifestar el suport del Ple a la immersió lingüística i al model d'escola catalana, i instar a
la Generalitat que acordi i consensuï amb tota la comunitat educativa i les entitats de
defensa
de la llengua la defensa del català com a llengua vehicular a l'educació.
3 . Exigir al Departament d'Educació el desplegament del Decret d'Inclusió educativa.
4 . Demanar a la Generalitat la dimissió del Conseller González-Cambray per la seva actitud
autoritària.
5 . Instar al govern de la Generalitat a la creació d'una taula de negociació real amb les
representants del col·lectiu docent així com amb la comunitat educativa en el seu conjunt.
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6 . Comunicar els acords de la moció a la Generalitat de Catalunya, a l'aFFac i als sindicats
d'Educació: Ustec-Stes, CCOO Educació, Intersindical Educació, Professors de Secundària, UGT
Educació, CGT Ensenyament i USOC Federació Ensenyament.»
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Passem al següent punt, proposta del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular Tortosa –
Alternativa Municipalista, de suport a les mobilitzacions i reivindicacions de mestres i professors. En
este cas, aquesta moció es debatrà conjuntament amb la número 12, que és la proposta del Grup
Municipal Movem Tortosa – Movem Terres de l’Ebre – En Comú Guanyem, de suport a la comunitat
educativa i les seves reivindicacions.
Té en primer lloc la paraula, per tal de poder exposar la seua moció, el senyor Sergi Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Al llarg del mes de març, la comunitat educativa de Tortosa, de les Terres de
l’Ebre i del país en el seu conjunt, s’ha mobilitzat massivament seguint la crida de tots els sindicats
d’educació, que de manera unitària han convocat una vaga de cinc dies en l’àmbit educatiu.
De la mateixa manera, també s’han convocat vagues per al desplegament i el finançament del decret
d’inclusió, així com la vaga per la llengua, per a la defensa de la immersió lingüística.
Ja fa més de deu anys que es van produir les primeres retallades que han repercutit greument en la
qualitat de l’educació, i que han suposat un empitjorament de les condicions laborals del professorat.
Tampoc l’actual pressupost de la Generalitat dona resposta a les necessitats de l’educació ni
contribuix a revertir les retallades, tot i l’increment del 17,8 per cent respecte al pressupost de 2020.
Tan sols destina el 3,7 per cent del PIB a educació –la mitjana europea se situa al 4,6 per cent– i se
situa lluny del 6 per cent que fixa la LEC. Malgrat que la inversió en educació és lleugerament superior
a la de 2010, la inversió per alumne és del tot inferior perquè el sistema educatiu compta amb
150.000 alumnes més que llavors.
Els sindicats d’educació han realitzat un seguit de reivindicacions per a millora la qualitat de
l’ensenyament i revertir les retallades: invertir el 6 per cent del PIB per a educació; el restabliment de
l’horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal, amb aplicació al curs 2022-2023;
reducció de les ràtios estructurals i cap tancament als grups de la pública; conversió dels terços de
jornada en mitges jornades per tornar al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal
major de 55 anys; increment del personal d’atenció directa a l’alumnat; recuperació del poder
adquisitiu perdut, incloent també el retorn del reconeixement al primer estadi, de 6 a 9 anys; retirada
del decret de plantilles; l’FP pública i de qualitat; equiparació salarial; retirada de l’ordre de calendari
escolar; el «no» al nou currículum; l’estabilització real del personal interí; el pacte d’estabilitat;
l’assumpció de responsabilitat del departament en defensa de la immersió lingüística i cobertura
legal de tot el personal dels centres; una negociació real i la dimissió del conseller.
Lluny d’escolat el col·lectiu docent, el conseller González Cambray ha menystingut les seues propostes
i ha mantingut una posició autoritària impositiva, negant-se a negociar cap de les demandes
efectuades pels sindicats d’educació. Entenem que es tracta d’una actitud impròpia d’un conseller
d’educació que l’inhabilita per a l’exercici del càrrec.
És per això que des de la CUP proposem al ple de l’ajuntament l’adopció dels següents acords:
mostrar el suport del ple a les mobilitzacions i reivindicacions del col·lectiu docent; manifestar el
suport del ple a la immersió lingüística i al model d’escola catalana; instar la Generalitat a què acorde
i consensue amb tota la comunitat educativa i les entitats de defensa de la llengua la defensa del
català com a llengua vehicular a l’educació; exigir al Departament d’Educació el desplegament del
decret d’inclusió educativa; demanar a la Generalitat la dimissió del conseller González Cambray per
la seua actitud autoritària; instar el Govern de la Generalitat a la creació d’una taula de negociació
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real amb els representants del col·lectiu docent, així com amb la comunitat educativa en el seu
conjunt; comunicar els acords de la moció a la Generalitat de Catalunya, a la FAC i a tots els sindicats
que cita la moció, i que van convocar la vaga de cinc dies. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Jordan.”
Intervenció del Sr. Jordan
“Sí. Regidors, regidores. Gràcies. També esta és una moció que hem presentat des de Movem Tortosa
i que fa referència a la situació que en estos moments viu la comunitat educativa i les seues
reivindicacions a nivell de la nostra ciutat, i també de Catalunya, i que també hem volgut compartir la
majoria dels punts i elements, en este cas amb la CUP.
És evident que la vaga que s’ha celebrat durant estes últimes setmanes o estos últims dies han estat
un èxit, ha estat la vaga més important en l’àmbit de l’educació en els últims, jo diria com a mínim
deu anys, i per tant, això demostra que hi ha un malestar de fons, que segurament ve per la covid,
però també per les retallades i per l’actitud en este cas del conseller Cambray, que porta el
Departament d’Educació.
Natros el que demanem i al que instem és que esta conselleria faci un canvi de rumb total i absolut, i
evidentment, el primer que demanem és que hi hagi un diàleg real i efectiu en la comunitat educativa,
perquè entre el que es diu per part del conseller, però el que escoltem per part del comitè de vaga i,
per tant, dels sindicats, és evident que no hi ha una voluntat de propostes que realment puguen ser
pactades i assumides per part dels convocants de la vaga.
També, evidentment, diem que cal un canvi de prioritats dintre del que és el propi departament, que
cal, per tant, accelerar tot el que fa referència a l’escola inclusiva i, per tant, per poder aquí atendre
tota la diversitat que en estos moments tenim al sistema educatiu. O també demanem que hi hagi
una moratòria mínima d’este canvi de calendari per al proper curs, i que per tant, es tinga en compte
el que ha demanat el consell escolar de Catalunya, que va ser això, demanar que com a mínim hi haja
una moratòria per a poder-se consensuar, pactar amb tots els agents, i per tant, ajuntaments,
sindicats i associacions, en este cas de famílies.
I finalment també demanem que hi haja un pla integral del foment de la formació professional, que no
es repetisca el desgavell que ha passat este curs, on milers d’alumnes també del nostre territori es
van quedar sense plaça perquè no es van poder donar, o no es va saber donar sortida a tota la
demanda que hi va haver, i que la majoria es va dirigir sobretot a través de places telemàtiques, i
evidentment, fer un curs de formació professional a través de pràctiques telemàtiques o digitals no
és, ni molt menys, la solució, sinó que el que cal és oferir places públiques presencials.
I també, en relació amb el punt de l’estabilitat, no?, dels treballadors i treballadores de
l’ensenyament públic, el que demanem és que hi haja un calendari clar, i sobretot un pacte
d’estabilitat com hi havia hagut anys enrere, per a disminuir d’una manera progressiva tota
l’estabilitat que hi ha en este sector.
Per tant, són demandes que durant estos últims dies han estat presents als nostres carrers i també a
la nostra ciutat, i des de Movem Tortosa volem que l’ajuntament es posicione a favor de buscar
solucions en l’educació, la qual cosa considerem que és molt important. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Natros volem una millora de la qualitat de
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l’ensenyament, volem una educació de qualitat per a tots els alumnes, una bona educació i formació
que garanteixi un futur millor per a tota la societat. També volem una millora de les condicions
tècniques i de suport al professorat per garantir l’educació de qualitat. També aprofitem per felicitar el
professorat per la bona tasca que fan. Per tant, natros votarem a favor de la moció de Movem i en
contra de la moció de la CUP, perquè creiem que no és garantista de la qualitat de la formació sinó
que té altres connotacions polítiques que es marquen des de la CUP. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula la senyora Bel.”
Intervenció de la Sra. Bel
“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Senyor Jordan, senyor Arnau, des del PSC hem manifestat
des del primer moment el suport a les reivindicacions que fan els sindicats i la comunitat educativa
respecte a les decisions preses per part del conseller d’Educació, el senyor Cambray. Unes decisions
que com molt bé vostès expliciten a la seua moció, no han estat ni consultades ni consensuades amb
la comunitat educativa.
Entenem que les decisions han de ser preses des del consens i l’escolta activa cap a aquells
professionals que són els que s’enfronten dia a dia amb la tasca d’educar els nostres infants i joves.
No es pot entendre de cap manera esta manera de procedir en un tema tan sensible com és
l’educació que, no ho oblidem, és un dels pilars bàsics del nostre sistema social. Una educació, la
pública, que porta molts anys de retallades degut a les polítiques liberals dels partits de la dreta que
han governat Catalunya des de fa més de deu anys, i que han deixat una petjada important en el
sistema educatiu públic. Un sistema educatiu que ha sobreviscut amb molt d’esforç a estes
retallades, i també als dos anys de pandèmia que hem viscut, gràcies a l’esforç i la professionalitat
d’uns docents que han estat al peu del canó en tot moment. Uns docents, un alumnat i unes famílies
que ara no es mereixen este tracte per part de qui hauria d’estar al seu costat i els hauria de donar
suport.
Per tant, des del Partit Socialista ens afegim a les demandes que es fan a les mocions, tant de la CUP
com de Movem, i esperem que finalment estes mobilitzacions no hagin sigut en va. Esperem que el
conseller Cambray segui a la taula amb disposició d’escoltar i sobretot d’arribar a acords.
Qüestions com l’avançament de l’inici del curs escolar, que deixa molts interrogants sobre la taula, no
és més que un dels exemples d’este tarannà poc dialogant al que ja ens té acostumats la conselleria
d’educació. Ho ha fet amb les decisions sobre escoles bressol, la manca d’oferta pública en formació
professional, o els pocs recursos destinats a desplegar un model educatiu inclusiu. Amb l’educació
ens hi juguem molt: ens juguem el futur dels nostres xiquets i xiquetes, dels nostres i les nostres
joves. Per tant, cal que entre tots remem a favor d’un sistema públic d’educació de qualitat, i per això
calen recursos econòmics i cal una planificació adequada a les necessitats de docents, alumnes i
famílies. Per tant, respecte de la moció presentada pel Grup Municipal de Movem, el nostre vot serà a
favor.
Respecte a la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP, votarem amb abstenció pel que
demana el punt quart de la seva moció. No podem donar suport a la petició de dimissió del conseller
Cambray en tant que esta dimissió hauria d’estar primer demanada pel nostre grup parlamentari al
Parlament de Catalunya, i encara no s’ha fet. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula la senyora Pilar Caballé.”
Intervenció de la Sra. Caballé
“Gràcies. Algunes consideracions respecte al tractat a les dues mocions. En relació amb l’avançament
de l’inici del curs, cal dir que és una mesura molt positiva i molt compartida a la societat. És molt
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positiu que es pugui implementar el curs vinent. Té efectes pedagògics positius, garantix una millor
conciliació i no implica cap augment d’hores lectives ni afecta els drets laborals.
Després de dos anys de pandèmia i de curs escolars amb tancaments per confinament, sembla una
bona proposta reduir la desconnexió estival de l’alumnat, especialment de cara als més vulnerables.
Per tant, reduir les vacances escolars d’estiu en cinc dies ens sembla una mesura necessària i
inajornable. Ajornar-la un any més no revertix en cap benefici per als xiquets, xiquetes i joves, i pels
reptes d’organització i preparació que pot suposar considerem que som a temps d’una negociació
que permetisca treballar-los i debatre’ls.
Compta amb un ampli consens. De fet, la darrera enquesta dels centres d’estudis d’opinió diu també
que el 45 per cent de la ciutadania està a favor d’avançar l’inici de curs, i este suport és fins i tot més
alt en les franges d’edat entre 35 i 49 anys, on trobem el gruix de població amb fills en edat escolar.
En relació amb les reivindicacions de diàleg del col·lectiu docent, dir que el departament està en
constant negociació amb els sindicats. De fet, s’han realitzat diferents reunions del comitè de vaga
amb representants del departament i la mediació de Treball. Dijous passat, per exemple, es va fer
arribar una proposta de calendari basada en quatre anys. De ben segur que es podran trobar punts
en comú si se segueix amb la negociació. Recordem que tota la comunitat educativa té un mateix
objectiu, que és avançar en la millora del sistema educatiu català.
Els representants sindicals dels docents han posat damunt la taula diversos punts, alguns d’ells ja
estan en marxa o ja s’han anunciat: reducció de ràtios a infantil 3, començar al setembre i el curs
23/24 a secundària, lluitar contra la segregació, substitucions de com a mínim mitja jornada, i unes
ofertes públiques d’ocupació per arribar a l’objectiu d’un 10 per cent d’interinatge l’any 24, amb
concursos de mèrits i també concurs d’oposició.
Clar que es vol un acord, però ha de ser possible econòmicament, i el Govern ha mostrat la seua
aposta per l’educació.
I pel que fa a la sentència del català a l’escola, la sentència intenta imposar un 25 per cent de
classes en castellà, la qual cosa és una greu ingerència judicial que ataca un model d’èxit que
garantix equitat, igualtat d’oportunitats i cohesió social. Per això el Govern inicia l’elaboració del marc
normatiu per protegir el català a l’escola, enfortir el model i donar seguretat jurídica. Hi ha el
desplegament del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, previst a la Llei d’educació, per
enfortit el model d’escola en català i donar seguretat als projectes lingüístics dels centres. Es
realitzarà amb participació i consens, en una consulta oberta a la comunitat educativa per arribar a
un consens pedagògic, polític i social, i es treballarà a la cimera d’entitats per refermar-lo.
En el pla de mesures per revertir la davallada de l’ús del català, un 62 per cent dels alumnes de
cinquè fan servir el català, però un 33 fan servir el castellà, mentre que si passem a l’ESO, a tercer, el
percentatge del català passa al 60 per cent, i el castellà baixa a un 33. L’objectiu del nou decret és
aconseguir més presència del català als propers cursos.
Per tot això, senyor Arnau i senyor Jordan, el nostre vot serà contrari a les seves mocions. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula la senyora Espuny.”
Intervenció de la Sra. Espuny
“Alcaldessa, regidors, regidores. Des de Junts per Tortosa compartim la preocupació del col·lectiu
docent. Entenem que per tal de ser competitius a nivell educatiu cal comptar amb les millors
condicions possibles. Per tant, defensem un augment d’inversió en educació per part del Govern de la
Generalitat. Cal destinar més recursos a formar el futur de la nostra societat.
La covid-19 ha posat a prova el professorat, l’alumnat i les famílies, i tots hem fet allò que estava a les
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nostres mans per garantir la qualitat de l’ensenyament, sovint a expenses de dedicar més temps i
recursos propis. Els docents no estem per a canvis, no podem estar canviant contínuament de lleis i
decrets, ja n’hi ha prou, l’objectiu ha de ser la formació de l’alumnat com a persones preparades per
afrontar el futur. El Departament d’Educació ha d’acompanyar el professorat i facilitar la tasca
formadora, prou d’intentar imposar actituds partidistes. Si el Departament d’Educació vol reformes,
no les pot decidir unitàriament a la seva seu, les ha de fer a terme, escoltant els experts i buscant el
consens necessari.
Des de Junts per Tortosa volem un model educatiu de qualitat que permeti preparar el nostre alumnat
amb l’adquisició de les competències necessàries per a un món canviant i ple d’incerteses, on la
cultura de l’esforç i el treball sigui la base, on s’adquireixin els valors individuals i comunitaris que
aquestes són garantia de respecte i de compromís. I no podem ni volem compartir la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la immersió lingüística, que obliga les escoles
catalanes a impartir el 25 per cent de les classes en castellà.
Des de Junts per Tortosa ho tenim clar: cal blindar el model lingüístic d’immersió, un model que ha
estat d’èxit tal i com avaluen els resultats acadèmics del nostre alumnat. No obstant, llegint la moció,
sobta, senyor Jordan, que ara vostè parle d’incrementar el pressupost d’educació, quan fa uns mesos
va regalar el seu vot i va aprovar els pressupostos de la Generalitat. Vint anys que porta en política i
encara no ha après a negociar?
Els increments del pressupost es pacten quan es debat el pressupost, i més quan és decisiu. Pot
prendre exemple de l’exalcalde, senyor Ferran Bel, que negociant enguany ha aconseguit una partida
d’1,5 milions d’euros per a Tortosa. Què ha aconseguit vostè al Parlament? Res, promeses buides i
fum, ni un euros per a Tortosa.
No obstant, donarem suport a la moció que ens presenta Movem, però no podem compartir la moció
des de la CUP, ja que entenem que això no va de personalismes ni de dimissions, sinó d’arribar a
acords. Ja li vam demanar al senyor Arnau que pogués entendre que no va de dimissions i que
rectifiqués la seva moció. Ja que no ho ha compartit, per tant, el nostre vot serà l’abstenció.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula per cloure el debat el senyor Jordan.”
Intervenció del Sr. Jordan
“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Bé, agrair estos vots favorables, alguns una mica
enverinats, com és de costum, però bé, en tot cas, veig que la gent de Junts per Tortosa admira molt
el PdeCAT, suposo que per alguna cosa serà. I en tot cas, el PdeCAT va votar a favor dels pressupostos
de l’Estat, i precisament avui el conseller Cambray deia que no podia fer més inversions a la
Generalitat per culpa dels pressupostos de l’Estat. Per tant, suposo que aquí vostès alguna cosa
tenen a vore, perquè si voten a favor dels pressupostos de l’Estat, suposo que alguna cosa tenen a
veure.
En tot cas, en relació amb els punts que havia comentat també la representant d’Esquerra
Republicana en relació amb el tema de la moratòria mínima d’un curs, és perquè considerem que
s’ha d’escoltar el consell escolar de Catalunya, que no està dient que no es faci però que sí que es
faci d’una manera diferent, i que per tant, s’acorde amb els ajuntaments, amb les famílies i, per tant,
amb tota la comunitat educativa. I a vegades és millor parar i fer-ho bé que anar de pressa i corrents,
com està intentant fer, en este cas, el conseller Cambray.
Després, en relació amb totes les propostes de reversió de les retallades que s’han de fer, el que està
clar és que la proposta que ha fet ha sigut per a la legislatura en el seu conjunt, i el que li diem des
del nostre grup és que ara ja algunes les pot revertir amb simples modificacions pressupostàries, i
avui mateix jo li he dit al propi conseller que les avalaríem. La modificació pressupostària sí revertia
algunes de les retallades, però per això el que cal és que el Govern de la Generalitat mogui fitxa, més
enllà del propi Departament d’Educació, i que per tant, busque el conjunt de les diferents conselleries

www.tor tosa.cat
- Pàg. 27 / 56 -

JACE / erc

que hi ha al respecte.
I en relació amb el tema de la llengua, en este cas sap perfectament que el nostre grup hem arribat a
un acord, perquè pensem que la immersió lingüística s’ha de garantir i s’ha de fer a partir de grans
consensos, i per tant, jo crec que en este sentit estem en la línia.
I els dic, això sí, al Grup d’Esquerra Republicana, que haurien de fer més autocrítica. Haurien de fer
més autocrítica, perquè no pot ser que tinguessin tota l’educació, tota la comunitat educativa al
carrer, mobilitzant-se com mai, i que al final facen estos discursos triomfalistes com si aquí no passés
res, i a part voten en contra de tot, perquè també haguessen pogut demanar votar per separat alguns
dels punts que crec que són positius per al conjunt de la societat.
En tot cas, agrair a tots aquells grups que han votat a favor, i esperem que el conseller Cambray,
dimitisca o no, canvie de rumb, perquè és evident que el Departament d’Educació ho necessita.
Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Abans de passar al senyor Arnau, recordar-li al senyor Jordan que els que governen a
Madrid, governa amb ministres, és el seu partit, els Comuns. Ho dic perquè potser de tant en tant
oblida que forma part de la seua executiva i de la direcció dels Comuns a nivell nacional, que són els
que després formen part del Govern de l’Estat. I en definitiva, quan ha fet referència a l’exalcalde, ell
sí que va aconseguir coses per a Tortosa, a diferència de vostè, que no va aconseguir absolutament
cap euro per a Tortosa. Va aconseguir, amb una esmena al pressupost, per a la fundació Doctor
Ferran, per al campus de l’URV, per al centre històric de Tortosa i per al festival de turisme Terres.
Té la paraula el senyor Jordan, abans de passar al senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Sí, senyora Roigé, jo ja sé que tot el que vostè vol dir i vol fer creure a la gent, i ho entenc, eh? Jo
simplement he fet referència al senyor Ferran Bel perquè la seua portaveu ha parlat d’ell, jo no havia
parlat d’ell i simplement he dit que vostès és evident que són del PdeCAT, perquè al final són els
mateixos que es canvien el nom, però que en tot cas són el PdeCAT. I jo el que he dit és que avui
precisament, al Parlament de Catalunya hi ha hagut un debat sobre este tema d’educació, i el
conseller Cambray ha dit que no hi ha prou recursos a Catalunya per una qüestió de pressupostos. I jo
li he recordat que el PdeCAT, que són vostès més enllà de l’actual govern de l’Estat, van votar a favor
dels pressupostos. I per tant, estem debatent d’educació, i jo dic el que dic.
I en tot cas, mire, jo intento aconseguir coses per a Tortosa, suposo que com tots, com tots fem. Però
el que és evident és que jo no faré el que va fer vostè durant esta setmana, abans que es votés la
moció de les Terres de l’Ebre al Parlament, que és trucar molta gent per a què votéssim en contra de
la moció. Per tant, mire, cadascú fa el que fa, vostè se’n pot riure però sap perfectament que és cert,
però al final tothom actua com actua, i jo simplement li demano que la meua activitat parlamentària
no la situe tota l’estona al mig, perquè jo ja sé que li dol que sigui diputat, però en tot cas –en tot
cas– encara que li pese, intentaré treballar el màxim que puga per la meua ciutat. Per tant, això és el
que faig i el que intentaré fer. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Senyor Jordan, a mi no em dol. Ni em dol ni em deixa de doldre que vostè sigui diputat. En tot cas,
només li recordo que vostè, quan jo ho era, el passava el dia dient que jo estava a Barcelona i no em
dedicava a Tortosa. Ara les coses que es fan a Barcelona són importants, llavors no ho eren. Llavors
només era important estar al Parlament, jo no era la cap de llista en aquell moment, quan vaig ser
diputada, vostè ho és, però ara les coses canvien, ara és fantàstic ser diputat i portaveu i estar a tot
arreu, que no passa absolutament res, però en definitiva l’hemeroteca està aquí i tothom sap el que
vostè deia i el que diu ara.
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Jo l’únic que li he dit és que quan vostè ha dit que natros havíem aprovat el pressupost, natros no
estem en aquell cas al Congrés dels Diputats, i també ens ho recorda contínuament, i al Parlament de
Catalunya. Qui està i a qui ha fet referència és a un exalcalde, en este cas el senyor Bel, que estava
aquí abans que jo, però el que sí que li he dit, i sembla que no vagi amb vostè, és que el seu partit
polític està governant. Governant amb ministres, governant. I per tant, el que ha de quedar molt clar,
perquè vostè s’amaga rere un nom i d’una marca, dient «jo em quedo aquí, no sóc ni dels Comuns ni
de Podemos», bé, en tot cas vostè està en un partit polític que està governant en este moment l’Estat,
i que el Parlament de Catalunya el que està fent és donant suport a un pressupost en què no hi ha
res per a tot el que ens ha dit aquí, i és, en definitiva, del que estem parlant avui, i per això li he
contestat, perquè sembla que no vagi amb vostè, ni al Parlament de Catalunya ni al Congrés dels
Diputats, ni al Govern de l’Estat, que és qui sembla ser que li ha dit al Govern de la Generalitat que no
podia fer-ho.
Sí, és cert, si tinguéssim més recursos per part de l’Estat, on governa el seu partit, les coses anirien
molt millor a Catalunya i no estaríem patint com estem patint. Ni el Govern de la Generalitat ni els
ajuntaments, entre ells el nostre. Per tant, ens agradaria també que aprofités, ja que governa allà, per
a portar més recursos dels dos llocs. Té la paraula el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Veig que estem a tope en la precampanya ja, perquè Déu n’hi do.
Dit això, senyor Albacar, crec que ha dit que estàvem polititzant la reivindicació, que a través de la
moció polititzàvem. Evidentment, això és política, i no hem mogut ni una coma del llistat de
reivindicacions dels sindicats d’ensenyament. Les reivindicacions no són de la CUP, són dels
sindicats, i en tot cas, no entenc que estem fent partidisme sinó defensant unes reivindicacions que
entenem que són legítimes.
Agrair el vot a favor de Movem. Puc arribar a entendre les abstencions de Junts per Tortosa i el PSC,
tot i que no les compartim pel que ja comentava: que són les reivindicacions del professorat les que
hem intentat portar al ple, i això el Grup d’Esquerra mira si ho han fet malament que han aconseguit
una cosa que és poc habitual, o fins i tot és impensable, que és posar d’acord tots els sindicats de
l’ensenyament. Poques vegades hem vist vagues tan unitàries com esta. I això ha passat,
independentment de si el calendari escolar és positiu avançar-lo o no, un 45 per cent entenc que no
és un consens, crec que ha dit un 45 per cent segons l’enquesta del centre d’estudis d’opinió. Això no
és consens, això és un percentatge inferior a la meitat de la gent enquestada. Llavors, consens és
prendre les decisions d’acord amb docents, amb la comunitat educativa, i parlar amb tothom, que és
el que entenem que no ha fet la conselleria d’Educació, i en este cas representada pel conseller
Cambray, i és per això que hem insistit a demanar la seua dimissió, i que no hem volgut extreure este
punt perquè entenem que s’estan prenent les decisions d’esquena a la comunitat educativa.
Com també entenem que s’ha fet el pacte per la llengua que han pres Esquerra Republicana, PSC,
Junts per Catalunya i els Comuns, perquè també ha generat rebuig d’entitats que estan lluitant per la
llengua, a les que no s’ha consultat. Sindicats que defensen la immersió lingüística en el seu ideari,
tampoc se’ls ha convocat per prendre esta decisió, i simplement s’ha decidit, sense tindre en compte,
com totes les decisions que està prenent el departament. I és per això que hem presentat esta moció,
i celebrem que s’hagi aprovat. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Gràcies.»
Com ja s’ha anunciat, les mocions corresponents als punts núms. 8 i 12 es debaten conjuntament i
es voten per separat.
*-*-*
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Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb sis vots
a favor, corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT–MTE–ECG (5), i
CUP–AMUNT (1); cinc vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de ERC–TS–AM (4) i Cs (1) i nou abstencions corresponents als membres de la corporació dels
grups municipals de JUNTS (7) i PSC–CP (2).
09 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER A LA SOLUCIÓ DE LA
DISTRIBUCIÓ DESIGUAL DE L’ALUMNAT EN ELS CENTRES EDUCATIUS DE LA CIUTAT I PER A LA MILLORA DE LA PLANIFICACIÓ EDUCATIVA.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Candidatura d’Unitat Po pular:
«Des de la CUP Tortosa creiem fermament que l’educació és cabdal per definir el present i el futur
d’una ciutat. Com ja és sabut, a la nostra ciutat patim un greu problema pel que fa a la segregació
escolar que des de fa massa anys porta condicionant el present i el futur de les tortosines i tortosins.
Com ja vam advertir el 2020, quan el grup d’ERC va entrar una moció per a la creació d’una oficina
municipal d’escolarització a la ciutat -la qual es va aprovar però que no s’ha dut a terme-, ja des de
2009 els diferents informes presentats pel Síndic de Greuges denuncien la segregació escolar que
pateix Tortosa.
També els estudis del 2020 sobre la segregació escolar als municipis catalans encarregats a la
Fundació Bofill, remarquen que Tortosa és un dels trenta municipis sense OME amb l’índex de
segregació escolar més alta i el defineixen com a municipi d’alt risc. A més, els informes també
assenyalen que pateix una segregació molt alta ja que és un dels nou municipis catalans que no
identifiquen l’alumnat vulnerable, és a dir, l’alumnat conegut com a NESE, per raons
socioeconòmiques o socioculturals, i també per raó d’origen, en l’etapa inicial d’escolarització.
La situació que tenim avui a Tortosa, com ja vam denunciar en el seu dia, fa palès que a la ciutat
existeixen dues línies d’escolarització clares. Per una banda, aquelles escoles que s’han convertit en
escoles amb famílies de diferents orígens i cultures, o famílies amb dificultats econòmiques, i escoles
on acudeixen aquelles famílies amb més recursos, ja siguin públiques o concertades. Tot això afavorit
per una zona d’escolarització única i una matrícula viva que va en detriment de les escoles d’alta
complexitat ja que en no cobrir-se totes les places, com sí succeeix en altres centres més sol·licitats,
absorbeixen la major part de l’alumnat que va arribant durant el curs, fet que encara dificulta més la
qualitat del servei educatiu, ja que són també estes escoles les que disposen de menys recursos
humans, materials i econòmics. No podem mirar cap a una altra banda, les dades que aquí totes i
tots coneixem mostren que hi ha un desequilibri significatiu en la composició a les escoles, que
comporta conseqüències perilloses ja que dinamiten la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el
desenvolupament present i futur de la ciutat.
No hi ha d’haver excuses, el Pla Local d’Acció Comunitària inclusiva de Tortosa no pot quedar-se en
paper mullat. En este document es contempla la importància de la identificació de les causes
principals de l’exclusió social per combatre-les i aspirar a societats més equitatives, justes i
cohesionades, i en este cas, a aspirar a una ciutat que posi en valor la diversitat. En el document
s’emfatitza en la igualtat de tracte i oportunitats per a totes les persones i respectant el dret a la
diferència.
Així, doncs, detectat el problema, identificada que una de les causes principals d’exclusió social ja
comença amb l’escolarització dels infants, és hora que el govern de la ciutat es posi a treballar de
veritat, perquè sabem que esta igualtat de tracte i oportunitats per a totes les persones no es dona
des del moment que Tortosa és denunciada reiteradament per la segregació escolar que pateix. I val
a dir, també, en contra del que es pugui pensar, que 30 dels 42 municipis amb més segregació tenen
un percentatge de població estrangera per sota de la mitjana catalana. Per tant, els municipis amb
més immigració no són els que tenen les escoles més segregades, tal i com exposa el Síndic de
Greuges, cal tenir-ho present també per fer la diagnosi de la nostra ciutat ja que no és un dels
municipis amb més persones estrangeres però sí amb un alt grau d’exclusió. Estes dades diuen molt
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del govern de la ciutat que no ha fet res per acabar amb la discriminació que sofreix part de la
població ja des de l’etapa infantil. S’ha fet cas omís al fet que Tortosa aparegui sempre en informes
que parlen de l’alt grau de segregació a la ciutat.
El govern, buscant complicitats amb la resta d’agents de la comunitat educativa, té les eines a l’abast
per revertir l’exclusió i fer que este canvi sigui possible, perquè no volem una ciutat que legitima els
prejudicis i que posa unes persones per damunt de les altres. Tampoc n’hi ha prou amb certes bones
intencions. Reclamar que es construeixi una escola nova per a un d’estos centres complexos dels
quals parlem i que va reclamar en el seu dia un dels grups municipals al Parlament, no soluciona en
cap cas l’exclusió, ja que no aprofundeix en la veritable arrel del problema. Tampoc els tallers i
suports educatius que ofereixen diferents entitats, fora de les escoles i instituts, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, que tot i la seua bona voluntat, tampoc se centren en l’arrel del problema i són
mesures assistencialistes i caritatives. Cal recordar que l’Administració té l’obligació de posar totes
les eines que tingui a l’abast per assegurar que l’alumnat -tot l’alumnat-rebi un servei de qualitat i
que les professionals puguin realitzar la seva tasca adequadament.
Amb el nou Decret d’admissió, dins del Pacte contra la segregació escolar, que ja fa més d’un any
que està aprovat, es manifesta clarament la necessitat d’una major corresponsabilització de tots els
actors en els processos d’escolarització, la concreció de les tasques dels diferents òrgans -fins ara
molt difuses-, la creació de nous ens per lluitar contra la segregació escolar -com les unitats de
detecció, que ja operaven de manera informal a molts municipis-, el reconeixement de la programació
de l’oferta com a una eina per reduir la segregació escolar i la creació de mecanismes per protegir els
centres complexos -com el tancament de la ràtio després de la preinscripció i la possibilitat que
famílies ordinàries puguin accedir-hi en grup.
El govern de la ciutat coneix perfectament les eines de les quals disposa per poder generar el canvi
en matèria educativa que Tortosa necessita. Exigim un canvi d’enfocament, menys racista i menys
classista; exigim un projecte de ciutat cohesionada, exigim el canvi de les polítiques actuals del
govern envers esta situació estigmatitzadora i de discriminació. Esta situació s’ha de revertir i hem de
fer de la problemàtica de la segregació una prioritat a resoldre amb la màxima diligència i celeritat.
Cal construir de manera participativa les possibles alternatives d’actuació per tal de capgirar la
tendència actual en favor de tota la ciutadania. I tenim mecanismes per fer-ho i una llei que ens
avala, ara només falta voluntat política i ganes de treballar perquè el present i el futur a la nostra
ciutat sigui el d’una societat diversa i cohesionada, amb igualtat d’oportunitats. Podem veure com
han aconseguit eliminar la segregació en altres poblacions on els governs han treballat juntament
amb el Departament d’Educació i la comunitat educativa per aconseguir-ho.
I és per això que volem posar un altre cop damunt la taula, ja que tenim el nou Decret d’admissió,
que hem de buscar un nou barem per determinar l’admissió tal i com determina el decret, que hem
de fer front a la segregació escolar definint l’alumnat amb necessitats educatives específiques
derivades de condicions socioeconòmiques als efectes de l’admissió i l’escolarització equilibrada, que
s’ha de preveure la possibilitat d’establir reserves diferents entre els centres d’una mateixa zona
educativa, que s’ha de limitar l’escolarització d’alumnat en els centres amb una alta proporció
d’alumnat amb necessitats educatives específiques per centre, entre moltes altres mesures que no
venen donades des de la CUP, si no que les dictamina la llei, per poder fer front a la segregació
escolar.
El Decret 11/2021 insta a què les poblacions de més de 10.000 habitants, com és el cas de Tortosa,
constitueixin taules locals de planificació educativa perquè estes puguin fer una planificació per a
l’equitat escolar i la cohesió social. Taules locals integrades per diferents persones, entre estes
l’alcaldessa i la persona que tingui la direcció dels serveis territorials corresponents del Departament
o a qui esta delegui. Com diu el decret, les taules locals de planificació educativa poden acordar la
participació de representants i de persones que puguin aportar coneixement. La directora dels
Serveis Territorials a les TE, la senyora Montse Perelló, el setembre de 2019 ja parlava d’estes taules
de planificació del mapa escolar, que compten amb la participació de molts agents del municipi. Des
de la CUP entenem que esta feina encara no s’està duent a terme o no en som coneixedores ja que
les actes dels acords adoptats en cada reunió no estan publicats al web dels serveis territorials tal
com queda estipulat al mateix Decret d’admissió i estem al maig del 2022.
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Per altra banda, en el mateix decret es parla de les oficines municipals d'escolarització que es
constitueixen per acord entre la directora o el director dels serveis territorials del Departament i
l'Ajuntament com a instrument de col·laboració en el procediment d'admissió de l'alumnat als centres
en l'àmbit del municipi corresponent. Com ja hem dit anteriorment, en este consistori es va votar a
favor d’una moció per a la creació d’una OME però no s’ha dut a terme.
Per estos motius, la Candidatura d’Unitat Popular de Tortosa proposa al plenari l’adopció dels
següents acords:
1 . Aplicar de forma decidida i eficient les mesures proposades al Decret d’admissió de 2021 i
que s’actuï amb celeritat.
2 . Donar compliment a la moció i aprovada pel Ple per a la creació d'una Oficina Municipal
d'Escolarització.
3 . Convocar el Consell Escolar Municipal per tal d'avaluar la problemàtica de la segregació
escolar i perquè s'hi valorin les actuacions a dur a terme .
4 . Calendaritzar i avaluar totes les mesures que s’apliquin, realitzant les actualitzacions i
correccions necessàries, en funció de la realitat de cada curs escolar i de l’efectivitat d’aquestes.
5 . Elaborar uns indicadors de valoració qualitatius i quantitatius que serveixin per a conèixer en
cada moment en quin estat es troba el problema de segregació escolar que pateix la població
tortosina, i fixar un horitzó a curt termini on puguem considerar que el problema ha quedat resolt,
i de quina forma s’actuarà per tal que no es torni a produir.
6 . Demanar al Departament d’Educació que pengi al seu web les actes de les taules locals de
planificació educativa, i en cas que no n’hi hagi, formar-les immediatament.»
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt novè, proposta del Grup Municipal
Candidatura d’Unitat Popular de Tortosa –Alternativa Municipalista, per a la solució de la distribució
desigual de l’alumnat en els centres educatius de la ciutat i per a la millora de la planificació
educativa. Té la paraula per a la seva presentació el senyor Arnau.»
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies. Des de la CUP Tortosa creiem fermament que l’educació és cabdal per definir el present i el
futur d’una ciutat. Com ja s’ha sabut, a la nostra ciutat patim un greu problema pel que fa a la
segregació escolar, que des de fa massa anys porta condicionant el present i el futur dels tortosins i
les tortosines.
Com ja vam advertir l’any 2020, quan el Grup d’Esquerra va entrar una moció per a la creació d’una
oficina municipal d’escolarització a la ciutat, la qual va ser aprovada però no s’ha dut a terme, ja des
del 2009 els diferents informes presentats pel Síndic de Greuges denuncia la segregació escolar que
patix Tortosa. També els estudis de 2020 sobre segregació escolar als municipis catalans encarregats
a la fundació Bofill remarquen que Tortosa és un dels 30 municipis sense OME en l’índex de
segregació escolar més alta, i el defineixen com a municipi d’alt risc.
A més, els informes també assenyalen que patix una segregació molt alta, ja que és un dels 9
municipis catalans que no identifiquen l’alumnat vulnerable, és a dir, l’alumnat conegut com a NESE
per raons socioeconòmiques o socioculturals, i també per raó d’origen en l’etapa inicial
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d’escolarització.
La situació que tenim avui a Tortosa, com ja vam denunciar en el seu dia, fa palès que a la ciutat
existixen dues línies d’escolarització clares: per una banda, aquelles escoles que s’han convertit en
escoles amb famílies amb diferents orígens i cultures, o famílies amb dificultats econòmiques, i
escoles on acudixen aquelles famílies amb més recursos, ja siguen públiques o concertades, tot això
afavorit per una zona d’escolarització única i una matrícula viva que va en detriment de les escoles
d’alta complexitat.
Hi ha un desequilibri significatiu en la composició de les escoles que comporta conseqüències
perilloses, ja que dinamiten la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament present i
futur de la ciutat. És hora que el govern de la ciutat es pose a treballar de veritat, perquè sabem que
esta igualtat de tracte i oportunitats per a totes les persones no es dona des del moment en què
Tortosa és denunciada reiteradament per la segregació escolar que patix. I val a dir també que en
contra del que es puga pensar, que 30 dels 42 municipis en la segregació escolar que tenen un
percentatge de població estrangera per sota de la mitjana catalana, per tant, els municipis amb més
immigració, no són els que tenen les escoles més segregades.
Amb el nou decret d’admissió, dins del Pacte contra la segregació escolar, que ja fa més d’un any que
està aprovat, es manifesta clarament la necessitat d’una major corresponsabilització de tots els
actors en els processos d’escolarització, la concreció de les tasques de diferents òrgans, la creació de
nous ens per lluitar contra la segregació escolar, etcètera. El govern de la ciutat coneix perfectament
les eines de les quals disposa per a poder generar un canvi en matèria educativa, el canvi que Tortosa
necessita. Exigim un canvi d’enfocament, menys racista i menys classista, un projecte de ciutat
cohesionada, i és per això que volem posar un altre cop damunt la taula que hem de buscar un nou
barem per a determinar l’admissió, tal i com determina el decret que hem de fer front a la segregació
escolar, definint l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de condicions
socioeconòmiques als efectes de l’admissió i l’escolarització equilibrada.
El Decret 11/2021 insta a què les poblacions de més de 10.000 habitants constituïsquen taules
locals de planificació educativa, perquè estes puguen fer una planificació per a l’equitat escolar i la
cohesió social. Per estos motius, la Candidatura d’Unitat Popular proposem al plenari l’adopció dels
següents acords: aplicar de forma decidida i eficient les mesures proposades al decret d’admissió de
2021, i que s’actuï amb celeritat; donar compliment a la moció aprovada pel ple per a la creació
d’una oficina municipal d’escolarització; convocar el consell escolar municipal per tal d’avaluar la
problemàtica de la segregació escolar i perquè es valoren les actuacions a dur a terme; calendaritzar i
avaluar totes les mesures que s’apliquen, realitzant les actuacions i correccions necessàries en
funció de la realitat de cada curs escolar i de l’efectivitat d’estes; elaborar uns indicadors de valoració
qualitatius i quantitatius que servisquen per a conèixer en cada moment en quin estat es troba el
problema de la segregació escolar que patix la població tortosina, i fixar un horitzó a curt termini on
puguem considerar que el problema ha quedat resolt, i de quina forma s’actuarà per a què no es
torne a produir; i per últim, demanar al Departament d’Educació que pengi al seu web les actes de les
taules locals de planificació educativa, i en cas que no n’hi hagi, formar-les immediatament. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Des de Ciutadans volem la millora de la qualitat de
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l’ensenyament, volem una educació de qualitat per a tots els alumnes. Una bona educació i formació
que garanteixi un futur millor per a tota la societat. Entenem que per fer un ensenyament de qualitat
s’ha de conèixer com està planificat i avaluar, i això és el que està proposant en este cas el company
de la CUP. Volem una millora de les condicions tècniques i de suport al professorat, per garantir
l’educació de qualitat i encara més en les escoles d’alta complexitat. Per tant, el nostre vot serà a
favor. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula la senyora Bel.”
Intervenció de la Sra. Bel
“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Senyor Arnau, no entraré a debatre l’exposició de motius
que fa en la seua moció, de fet, hi ha temes dels que vostè ja ha parlat en mocions presentades
anteriorment, i també coneix la resposta que li hem donat a les mateixes. Per tant, entraré
directament en els acords de la moció i li aniré responent.
En el primer acord, el que ens demana ja ho estem fent, i és decisió consensuada de la Comissió de
Garanties sota un seguit de criteris. Una comissió on assisteix l’escola pública i també l’escola
concertada.
En el segon punt, que ens demana donar compliment a la moció respecte de l’OME, l’OME ja la vam
discutir, ja li vam explicar el nostre posicionament en el seu moment, però és una oficina i, com a tal,
no és tampoc garantia de segregació.
Al tercer punt, quan demana convocar el consell escolar, un consell escolar on hi ha més de 70
persones representades i, per tant, és complicat poder arribar a acords en un lloc amb tanta
representació i amb tantes persones. Això ja s’ha de fer com el Decret 11/2021, és a dir, a través de
les comissions de participació i de la taula de planificació.
En el quart punt, quan ens demana calendaritzar i avaluar totes les mesures, totes les decisions ja
estan calendaritzades en una planificació que es fa cada any, d’un any per l’altre, i en funció de les
necessitats que van sorgint es van fent estes calendaritzacions.
En el cinquè punt ens diu elaborar uns indicadors de valoració quantitatius, qualitatius. Estos
indicadors ja existeixen i són indicadors que estan consensuats.
I en el sisè punt, en l’últim acord diu demanar al Departament d’Educació que pengi al seu web les
actes de les taules locals de planificació, etcètera. Aquí es pengen els acords, que és el que està
complet al decret i s’ha de penjar, és a dir, els acords de les taules locals de planificació educativa.
Per tant i per tot l’exposat, tenint en compte que hi ha coses que ja s’estan fent i d’altres que j a li he
explicat, el nostre vot serà d’abstenció. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula la senyora Pilar Caballé.”
Intervenció de la Sra. Caballé
“Gràcies. Senyor Arnau, ja sap que l’elevat índex de segregació que hi ha a Tortosa és una de les
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preocupacions del nostre grup municipal. Este és un dels motius que van dur-nos a presentar al ple
ordinari del desembre del 2020 la moció que vostè cita al seu text expositiu i que és l’acord segon, la
creació d’una oficina municipal d’escolarització, el que anomenem OME, aprovada per este ple, i com
ja vaig dir al passat ple ordinari, esta OME no la tenim ni se l’espera.
En aquell moment ja vam donar moltes de les argumentacions que vostè cita a la seva exposició, i al
ple ordinari del passat 7 de març vaig recordar-li algunes i en vaig afegir d’altres. En la meua
exposició, i deia a la moció del seu grup municipal en relació a l’escola concertada que una de les
mesures previstes al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya era l’existència d’una OME, com
a mostra de coresponsabilitat dels agents que intervenen en l’escolarització, sent molt preocupant
que un municipi com Tortosa no disposés d’este mecanisme per poder fer-hi front; que vam referir-nos
als indicadors que mesuren el nivell d’equitat entre els centres escolars, segons les dades dels
diferents informes del Síndic; vam referir-nos al del curs 18-19, sent molt i molt preocupants les
dades per a Tortosa. Però les dades per als cursos 19-20 i 20-21 no són gens tranquil·litzadores, ja
que estem per sota de les reduccions mitjanes dels indicadors que presenta el conjunt de municipis.
Partint d’aquesta reducció mitjana, segons el Síndic, és poc significativa. Que Tortosa es troba dins
dels 30 municipis amb alta segregació escolar, que no disposa d’OME, i cap dels seus municipis té la
magnitud de Tortosa.
I té tota la raó, senyor Arnau, quan demana que el Pla local d’acció comunitària inclusiva a Tortosa,
aprovat el passat mes de novembre, no es quede en paper mullat. El decret d’admissió ha definit els
diferents òrgans de participació en la programació de l’oferta educativa, i que són les taules locals de
planificació i les comissions de participació en la programació. I els òrgans de participació en el
procés d’admissió, que són les comissions de garantia d’admissió, les oficines municipals
d’escolarització i els òrgans de gestió del procediment d’admissió en els centres educatius. Tots estos
òrgans estan funcionant amb una clara excepció al municipi de Tortosa, que és l’OME, moció
aprovada per este ple.
Si mos centrem en el consell escolar municipal i revisem les funcions, mos trobem amb propostes de
convenis, criteris en procediments de centres, actuacions en relació amb serveis extraescolars,
actuacions per afavorir ocupació de places escolars, foment d’activitats i planificació d’extraescolars.
O sigui, caldria donar-li més contingut al consell escolar municipal perquè tingui un paper més
educatiu i que propiciés la participació i sortir de l’actual estructura informativa, posant sobre la taula
el debat en profunditat de quin és el model educatiu de ciutat.
En relació amb les actes de les taules locals de planificació, consultant la web dels Serveis
Territorials, d’Educació sí que hi ha una acta de data 10 de gener, tot i que només es reflectix l’acord
de convocar la comissió de participació en la programació de l’oferta educativa. A diferència dels
altres cinc municipis del territori que disposen de taules locals, en què sí que es reflectixen els acords
de distribució de l’oferta educativa, a Tortosa no apareixen estos acords.
Per tot això, senyor Arnau, el nostre vot és favorable a la seva moció. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Jordan.”
Intervenció del Sr. Jordan
“Sí, regidors, regidores. També des del nostre grup municipal donarem suport a aquesta moció,
perquè considerem que la segregació escolar que existix a Tortosa és preocupant, i que per tant, tot
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allò que féssem per a intentar acabar amb ella és poc. I també volem recordar el fet que siguem un
dels 30 municipis, com vostè molt bé ha dit, sense oficina municipal d’escolarització i amb un dels
índexs més alts a nivell de Catalunya, que també estiguéssim definits com a municipi d’alt risc.
Per tant, totes estes propostes, que tampoc ara jo vull tornar a repetir perquè ja ho han fet els
diferents portaveus que m’han precedit, pensem que van en aquesta línia que realment el decret
d’admissió no es quedi en paper mullat, que realment es creï aquesta oficina municipal
d’escolarització com una eina per a facilitar la fi de la segregació escolar, i que també el consell
escolar de la nostra ciutat jugue un paper important en el debat educatiu de Tortosa.
I evidentment també, li donem suport perquè considerem que cal calendaritzar i avaluar totes estes
mesures, així com establir uns criteris i uns indicadors, tant qualitatius com quantitatius per a fer-ho
possible. Per tant, tenint en compte tant la presentació de la moció com els diferents acords que mos
proposa, el nostre vot serà favorable.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula la senyora Espuny.”
Intervenció de la Sra. Espuny
“Alcaldessa, regidors, regidores. Un cop més, la CUP ens presenta una moció a l’Ajuntament de
Tortosa sobre la distribució de l’alumnat. Aquells que diuen ser els teòrics defensors de la llibertat ara
volen decidir per les famílies a quina escola han d’anar els seus fills i les seves filles. Com ja li vam
explicar l’última vegada que va presentar una moció semblant, des de Junts per Tortosa defensem
que les famílies tenen dret a elegir el centre educatiu, i així ho avala el Decret 11/2021, que garanteix
el dret a l’educació així com la llibertat d’elecció de centre, en el marc de l’oferta de llocs escolars.
L’Ajuntament de Tortosa va ser un dels signataris del Pacte contra la segregació. Per contra, la CUP no
va signar el pacte.
Entrant en el contingut de la seva moció, recordar-li que la ciutat de Tortosa ja comptem amb la
comissió de garanties, que després d’establir de forma consensuada uns criteris d’assignació, són els
encarregats d’analitzar les demandes i assignar la matrícula viva seguint aquests criteris.
Pel que fa a la zona única, a partir del curs vinent s’estableixen zones a les EMD i pobles, i una zona
única a Tortosa. aquesta decisió s’ha fet sempre amb el consens de tots els agents i institucions
representats, i s’ha acordat sempre per mitjà dels òrgans pertinents, amb l’aprovació del
Departament d’Educació.
Ens sembla vergonyós que vostè considere racisme i classisme. Ens està dient que deixar decidir a
les famílies l’escola on volen anar els seus fills i filles és racisme? Sembla que per als demòcrates de
la CUP tota opinió és bona sempre i quan coincideixi amb la seva. De veritat, li demanem que
reconsideri i que no banalitzi els termes racisme i classisme. Parli d’alumnat, de la lliure elecció de
les famílies, de consens, de comissió participativa, de taula mixta, de planificació.
Referent a l’OME, és una oficina que recull i tramita la documentació i informe, no és l’OME qui
assigna, sinó que és a les comissions, i a Tortosa aquesta tasca ja es du a terme als Serveis
Territorials d’Educació, que està al carrer Providència de Tortosa.
Des del 2010, a Tortosa comptem amb un programa 6-16, que actua en l’àmbit socioeducatiu de
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procés comunitari, un projecte impulsat per aquest govern. Al 6-16 destinem recursos econòmics,
humans, realitzem activitats, creem grups de treball i comissions amb representants de totes les
administracions, entitats, associacions i ciutadania, per lluitar en pro de la igualtat d’oportunitats, la
cohesió social i la convivència. Aquests recursos i actuacions repercuteixen de forma predominant
sobre les famílies de màxima complicitat, i sobre el seu alumnat, situació que es veu encara molt més
accentuada durant els darrers anys, gràcies als recursos addicionals que hem aportat, així com en el
projecte Magnet, amb una aportació directa de l’ajuntament de 23.000 euros i una despesa de més
de 50.000 euros en menjadors i activitats de lleure en períodes de vacances per a alumnat
vulnerable.
Li recomanem que revise les competències que li corresponen a l’ajuntament, que si tenen dubtes
pregunten a la comissió corresponent, i que preguntin també a la inspecció educativa i a les
direccions dels centres educatius de primària i secundària. No destinem més temps a debatre allò
que no ens competeix, i centrem els nostres esforços en la qualitat educativa, en el respecte de les
famílies i la seva eleccions, i a respectar les decisions que es prenen a les comissions establertes per
a aquest fi.
Per tot l’exposat, el nostre vot serà abstenció.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Arnau, per cloure el debat.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa, i gràcies a tots els grups que han votat a favor i que han fet que s’aprovi la
moció.
A l’equip de govern, entenc que han consensuat la resposta, i la resposta és que tot ho fan, vostès tot
ho fan, però funciona fatal perquè els índexs de segregació escolar, que no els diu la CUP, és que no
mos inventem res natros, això ho diu el Síndic de Greuges i ho diu un informe de la fundació Bofill,
que tampoc no és que siga una fundació que tinguem com a referent quant al que ha de ser
l’educació que s’implanta al nostre país, però són informes que objectivament estan dient que hi ha
segregació a les escoles de Tortosa en un índex molt alt, que és un municipi d’alt risc, que no
s’identifica l’alumnat vulnerable, i hi ha un component racista en tot això. És que és més que evident.
Perquè només cal anar a passejar per les escoles de la nostra ciutat per vore com es distribuix
l’alumnat per motius socioeconòmics o per motius d’origen, i en això hi ha un component econòmic
també, socioeconòmic, en on viuen determinades famílies, en una situació d’exclusió social, i com a
través de les polítiques i de no fer una oficina municipal d’escolarització, de no fer totes les tasques
que situa el decret d’admissió, que és una eina molt senzilla de portar a terme si hi ha voluntat
política, i hi ha altres municipis que ho estan fent, però aquí no es vol perquè pareix que ja està bé
esta situació. Perquè si no es vol vore la problemàtica que existix...
Evidentment que voldríem que la situació millorés, però és que no s’estan posant tots els recursos i
totes les eines que estan a l’abast de l’ajuntament per a solucionar-ho. Perquè hi ha eines que no
s’estan portant a terme. Per què Amposta té una oficina municipal d’escolarització, i aquí diem que
no és competència de l’Ajuntament de Tortosa?
(Veu de fons.)
No en té? Ah, ha dit «no ens competeix», la senyora Espuny, no? Doncs, o no es vol fer, o... Quan vam
fer la proposta per al pressupost, se’ns va dir que això ho havia d’assumir la Generalitat. Això a mi se
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m’ha dit, i s’ha dit aquí, al plenari municipal. Si vostès no volen portar-ho a terme, és perquè no tenen
un interès real a solucionar esta problemàtica, i és tan senzill com això. I agraïm de nou als altres
grups que com a mínim voten a favor de l’evidència, que és que s’ha de solucionar una problemàtica
que està portant moltes famílies de la nostra ciutat a perpetuar la seua situació d’exclusió social.
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 nou abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups
municipals de JUNTS (7) i PSC–CP (2).
10. PROPOSTA DEL GRUP ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- TORTOSA SI – ACORD MUNICIPAL
PER UNA MODIFICACIÓ EN LA ZONA BLAVA DE FERRERIES.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal Esquerra Republicana de
Catalunya–Tortosa Sí–Acord Municipal :
«Actualment, Ferreries és un barri amb una forta activitat, sobretot durant els matins, amb les
instal·lacions esportives del Win, oficines de diferents administracions, centres educatius, centres
sanitaris. I conseqüentment, trobem diferents zones i carrers del barri on els estacionaments són
controlats i de pagaments, formant part de la zona blava de Tortosa.
Els matins de dissabte, a més, hi trobem el mercat setmanal de venda no sedentària a l’Av. Cristòfol
Colom. I el tercer dissabte de cada mes, també pels matins, es realitza el mercat d’antiguitats,
col·leccionisme i joguines, al C/ Alfara.
En aquests casos, no es permet estacionar els vehicles al recinte dels mercats des de primera hora
del matí i fins que s’acaba la neteja de la zona.
Tot això provoca que els veïns de les zones properes als mercats tinguin veritables dificultats per
estacionar el vehicle, tenint en compte que els carrers propers són de la zona blava, per tant,
d’aparcament controlat i de pagament.
Tot i que ara la zona blava és homogènia a totes les zones quant als horaris de funcionament, quan
es va implantar no totes les zones tenien les mateixes franges horàries de pagament.
D’acord amb l’ordenança municipal de circulació, concretament, en l’article 39.2, on s’estableixen els
horaris d’aplicació, al final del paràgraf diu, literal, “L’Ajuntament podrà determinar altres horaris i
períodes així com les dates en les quals no es prestarà aquest servei.”
Així, la problemàtica dels veïns de Ferreries propers a les zones dels mercats podria resoldre’s amb
una exempció de pagament els matins de dissabte en aquests carrers per als veïns de la zona.
Aquesta exempció no seria difícil d’aplicar i controlar amb l’aplicació Aparcar Tortosa i la identificació
del domicili lligat als vehicles per l’impost de circulació.
Per tots aquests motius, el grup d’ERC Tortosa Sí de l’Ajuntament de Tortosa proposa l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Fer les actuacions necessàries per aplicar exempció de pagament de la zona blava dels
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carrers propers a les zones de mercat per als veïns i durant els matins dels dissabtes.
SEGON.- Traslladar els acords a l’Associació de Veïns de Ferreries
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Passem al següent punt de l’ordre del dia, proposta del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Tortosa Sí – Acord Municipal per una modificació en la zona blava de Ferreries. Té la
paraula el seu portaveu, el senyor Faura.”
Intervenció del Sr. Faura
“Gràcies, alcaldessa. Companys regidores i regidors. Bé, actualment el barri de Ferreries és un barri
amb una forta activitats, sobretot durant els matins. Certament, hi ha moltes instal·lacions esportives:
està el WIN, estan oficines de diferents administracions, hi ha centres educatius, centres sanitaris.
Per tant, és necessari i és convenient haver posat aquelles diferents zones a diferents llocs, a
diferents carrers del barri aquelles zones blaves, aquelles zones d’aparcament controlat, no?
Hi ha una peculiaritat en això: que els dissabtes al matí ens trobem el mercat setmanal de venda no
sedentària a l’avinguda Cristòfol Colom, a la part, diguem-ne, final de l’avinguda Cristòfol Colom, i a la
vegada, el tercer dissabte de cada mes, també pels matins, ens trobem al carrer Alfara el mercat
d’antiguitats, col·leccionisme i joguines.
En aquests casos, el problema és que el dia abans, la tarda abans o la nit abans, ja no es permet
aparcar en aquests carrers, lògicament perquè s’hi puguin posar els paradistes l’endemà. Clar, això
genera un problema als veïns de la zona perquè es complica molt el lloc on han de deixar els vehicles,
perquè s’elimina una part important de places d’aparcament. Això provoca que pels matins els veïns, i
més lògicament en dissabte al matí, que per a moltes persones no és un dia laborable, estiguin
pendents del parquímetre, de posar la moneda oportuna per evitar tindre la sanció pertinent, no?
Per tant, el que els plantegem és aprovar una moció que al que tendeix és a millorar la qualitat de
vida dels veïns i les veïnes d’aquells llocs de Ferreries que estan al voltant del carrer Alfara i
l’avinguda Cristòfol Colom, perquè certament, estos veïns tenen dificultats a l’hora de poder
estacionar el vehicle fora de les zones blaves, i si ho fan dins de la zona blava, hi insistixo, estan
sempre pendents el dissabte al dematí de posar la monedeta pertinent o canviar el vehicle de lloc.
Quan es va implementar la zona blava –avui en dia no, avui en dia totes les zones blaves són
homogènies– hi havia espais, hi havia zones de la ciutat que no totes tenien les mateixes franges
horàries de pagament, i de fet, això es permet de manera expressa a l’Ordenança municipal de
circulació, a l’article 39.2, on es diu que l’ajuntament podrà determinar altres horaris i períodes, així
com dates en les quals no es prestarà aquest servei.
Bé, vista la problemàtica que això representa per a alguns veïns de Ferreries, no per a tots però per a
alguns sí, i només puntualment en dissabtes pel dematí, certament creiem que això es podria
resoldre amb l’exempció de pagament per a aquells veïns afectats, és a dir, per a aquells carrers
adjacents al lloc on no es permet aparcar, diguem-ne, a l’avinguda Colom i al carrer Alfara, doncs els
carrers adjacents que són de pagament, l’exempció de pagament els dissabtes al dematí.
Aquesta exempció no és difícil d’aplicar, lògicament implica fer una modificació al sistema informàtic
que les regula, però no ha de ser difícil d’aplicar i, per tant, això permetria, diguem-ne, guanyar esta
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qualitat de vida a aquests veïns de Ferreries. És per tot això que els proposem que s’adoptin els
següents acords: en primer lloc, fer les actuacions necessàries per tal d’aplicar l’exempció de
pagament de la zona blava dels carrers propers a les zones del mercats a què estàvem fent
referència, per als veïns de Ferreries durant els matins dels dissabtes; i el segon acord és traslladar
aquests acords a l’Associació de veïns de Ferreries. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Bé, no estem en contra de la moció però no es tracta de la nostra proposta en
relació amb la gestió de l’aparcament del veïnat de barris com el de Ferreries. La nostra proposta,
que ja vam incloure al programa electoral de l’any 2019, era eliminar la darrera ampliació de la zona
blava al carrer Rosselló i al barri de Ferreries a les tardes, així com també estudiar i consensuar amb
les entitats de veïns i comerciants la implantació de zones verdes com les del Rastre o Santa Clara,
que tenen molta acceptació per part del veïnat.
Estes zones pintades de verd estan reservades per a les persones que viuen al barri, ningú més pot
aparcar allí, i només necessiten acreditar el seu empadronament i una «enganxina» amb un cost d’un
euro. També entenem que caldria fer un estudi del pàrquing del complex esportiu WIN Tortosa per
valorar quin és el seu índex d’ocupació i obrir-lo al veïnat com una zona verda més, bé, d’aparcament,
com a mínim durant les nits i el cap de setmana. Per tant, mos abstindrem en la seva moció.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Natros estem a favor de resoldre els petits
problemes de molts ciutadans. Estàvem a favor de la millora contínua en el servei als ciutadans.
Aquesta actuació necessària per aplicar esta exempció de pagament de la zona blava que vostès
proposen en temps i forma ens sembla molt adequada per aconseguir esta millora en la qualitat de
vida dels ciutadans, per tant, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té ara la paraula la senyora Valdés.”
Intervenció de la Sra. Valdés
“Alcaldessa, regidors i regidores. Esta clar que els mercats no sedentaris com el del dissabte al matí a
Ferreries, comporten algun inconvenient per als veïns i veïnes dels carrers que ocupen. Un d’aquests
inconvenients és la manca d’aparcament al llarg d’unes hores. Vostè mos fa una proposta de
modificar la zona blava temporalment per permetre als veïns afectats utilitzar-la de forma gratuïta,
però no oblidem que el sistema de gestió de la zona blava és conjunt i ara per ara no és viable la
proposta que vostè ens demana, perquè suposa una modificació substancial del sistema, ja que tot i
existir una aplicació per al pagament, no tothom disposa o no pot disposar de la mateixa.
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A més, la zona blava és necessària per afavorir la rotació, i d’aquesta manera facilitar l’aparcament
en horari comercial, entenem que per als serveis sanitaris i esportius existents a la zona de Ferreries
es necessita una zona d’aparcament per a rotació també els dissabtes al matí. Tot i que entenem els
inconvenients que aquesta situació poden suposar, també que cal tenir en compte que aquest mercat
suposa una dinamització de l’activitat a la zona i la seva durada és d’unes hores. Per tant i per tot
l’exposat, el nostre vot serà en contra de la seva proposta.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula la senyora Rupérez.”
Intervenció de la Sra. Rupérez
“Sí. Bona tarda, senyora alcaldessa. Regidors i regidores. Movem Tortosa fa anys que defensem que
les ampliacions de la zona blava que es va fer al mandat anterior, tant a Ferreries com al Temple, van
ser excessives. Entre estes ampliacions hi havia la de Ferreries, que es basava en fer pagar per les
tardes i també en dissabtes al matí, la qual cosa abans no succeïa.
Ens sorprèn que vostès, que són els qui ho van impulsar des del govern amb Convergència, ara
demanen que es tragui, com a mínim els dissabtes al matí a Ferreries, posant la fira del mercat
ambulant com a element per a fer-ho. Bàsicament perquè este mercat ja es feia quan es va ampliar la
zona blava per part de vostès i del senyor Bel i la senyora Roigé. Però en tot cas benvingut siga una de
les propostes que portem defensant des del nostre grup municipal des de fa anys.
Els recordo que Movem Tortosa ha presentat en diverses ocasions mocions semblants a la que ens
porten avui. A mode d’exemple els puc posar la del 6 de juliol del 2015, on es va demanar eliminar
l’ampliació de la zona blava al barri del Temple i també per les tardes i dissabtes al matí al barri de
Ferreries, i moció que precisament va ser rebutjada per comptar amb els vots en contra de
Convergència i Esquerra Republicana.
O també l’1 de juliol del 2019, on vam tornar a insistir en el mateix, aquest cop sí que va ser aprovada
la moció, però amb condicionants, i que al final es va quedar en res perquè evidentment el govern
municipal no va tindre voluntat política per executar les mocions que s’aproven en aquest ple.
Des de Movem Tortosa entenem que s’ha de fer una racionalització de la zona blava a la nostra
ciutat, que no perjudiqui els comerciants, per als quals la rotació dels vehicles els és favorable, però
que tampoc els veïns i veïnes, que han de poder aparcar sense que això supose una despesa
econòmica excessiva. En aquest sentit, la reducció de pagament el dissabte a Ferreries és una
demanda que es queda curta, molt curta, del que vostès mateixos van aprovar en el seu dia i del que
nosaltres proposem, però com va en part en la línia del que defensem, ja els diem que hi votarem a
favor.
Aprofito la moció també per fer la reflexió sobre els hàbits de la mobilitat que s’han imposat en els
darrers anys i que estan evolucionant cap a les noves maneres de desplaçar-se, i per això, el que s’ha
de fer és adaptar l’espai urbà a les noves tendències, obrint espais de circulació per a bicicletes,
apostant pel transport públic i donant prioritat a les persones que es desplacen a peu. Això avui en
dia també és molt important, i com en tantes altres qüestions, estem encara a l’espera de la redacció
i actualització del pla de mobilitat que s’ha de fer de nou, i que segurament es farà en els propers
mesos.
En tot cas, i tornant a la moció, tal com els he dit, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Saporta.”
Intervenció del Sr. Saporta
“Bona tarda, alcaldessa. Regidores, regidors. En primer lloc, li avanço que no podem compartir el que
ens demana, si ens creiem l’aposta pel comerç i la mobilitat, tenint en compte els serveis que hi ha al
barri de Ferreries. La fira no sedentària de Ferreries es realitza a l’avinguda Colom els dissabtes de
matí. En el seu moment ja es va concentrar tot en un sol carrer, a l’efecte d’alliberar aparcaments
dels carrers adjacents.
Referent al que manifesta de la manca d’estacionament, em pareix molt populista, ja que en un radi
de menys de 200 metres existeix un important número d’estacionaments gratuïts. En els últims anys,
este govern hem creat aparcaments gratuïts en superfície al barri: un a Ferreries Nord, un altre a
l’avinguda Estadi, un per als usuaris del complex esportiu, i recentment un aparcament als Quatre
Camins, a més de comptar amb zones properes a l’entorn de la Farinera, on l’espai d’estacionament
gratuït és important.
En referència al que parlen en aquesta moció de la zona blava, dir-li que els carrers amb aquestes
característiques són els ubicats principalment en la zona comercial del barri, els centres sanitaris i el
centre de l’Administració. Espais necessaris perquè hi hagi rotació de vehicles, que és l’objectiu
d’aquesta modalitat d’estacionament.
Així mateix vull remarcar l’esforç d’aquest govern en la implementació de les diverses campanyes de
promoció de foment del comerç urbà en la zona blava de la ciutat. En aquest sentit, vull recordar-li
que en l’actualitat tenim els primers 60 minuts del primer tiquet gratuït en la utilització de l’aplicació
de l’APP de tota la zona d’estacionament regulat de la ciutat, en una aposta a la reactivació de
l’activitat comercial. A banda, el que ens demana dificulta l’ús de l’APP. I per cert, ens sobta que
vostès, que van governar i van ser regidors de mobilitat, no haguessen presentat cap opció com la
que presenten aquí... (veu de fons)... dos regidors de Mobilitat, en esta moció que presenten aquí, en
este ple. Per tant, el nostre vot serà en contra.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula el senyor Faura per cloure la moció.”
Intervenció del Sr. Faura
“Gràcies, alcaldessa. Bé, lògicament agrair a tots els grups que ens han votat favorablement, inclús
l’abstenció de la CUP, perquè a falta d’un regidor del PSC, doncs, amb la seua abstenció aconseguim
aprovar la moció, no?
Bé, des de l’equip de govern ens diu el PSC i ratifica el senyor Saporta que és una qüestió tècnica,
que dificulta l’aplicació de la mesura. Em permetran, no faré aquí una dissertació informàtica, que em
costi creure que en els temps que vivim no es puga fer esta discriminació en un programa informàtic i
això siga una dificultat. Mire, a mi em costa de creure.
Senyor Saporta, mire, és que jo el que li demanava, hi incidixo perquè en això han coincidit vostès i la
portaveu del PSC, vostè ha dit primer que tot això..., una dissertació sobre la mobilitat, i que tenen
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molts pàrquings en superfície gratuïts. Mire, és que no li estem demanant tots els dies de la setmana,
estem parlant del dissabte al dematí. No sé si no m’he explicat bé. Li circumscric al dissabte pel
dematí, res més.
No em voten que sí perquè no ho volen votar. Doncs mire, deu ser així, però certament no estan fent,
no estan contrariant a Esquerra Republicana per mirar que no tirin endavant la moció. estan
dificultant o estan no afavorint la millora de la qualitat de vida d’una sèrie de veïns de Ferreries. Jo no
vaig a aparcar a Ferreries els dissabte al matí, que hi ha fira. No hi vaig. Però si fos veí d’allí em
molestaria haver-me d’aixecar a les 7 del dematí a canviar el cotxe de lloc perquè si no, en posen una
multa. Simplement demanem una petita mesura en una aplicació informàtica per a millorar la qualitat
de vida dels veïns de Ferreries. Vostès creuen que no s’ho mereixen? És la seua decisió.
En tot cas, agrair a tots els grups que ens han votat favorablement. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies.»
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb deu
vots a favor, corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT–MTE–ECG (5),
ERC–TS–AM (4) i Cs (1) i set vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de JUNTS (7) i tres abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups muni cipals de PSC–CP (2) i CUP–AMUNT (1).
11. PROPOSTA DEL GRUP ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- TORTOSA SI–ACORD MUNICIPAL
PER LA IL·LUMINACIÓ DEL CAMÍ DE TORTOSA A AMPOSTA.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal Esquerra Republicana de
Catalunya–Tortosa Sí–Acord Municipal :
«El tram del camí de Tortosa a Amposta que va des de la Sucrera fins al Centre de Tecnificació de
Rem ha estat durant molts d’anys en un estat lamentable del ferm en tot el tram i amb la
problemàtica especial dels sifons del canal, sense que se’n fes cap tipus de millora per part de
l’Ajuntament de Tortosa.
Finalment, el passat mes de juliol de 2021 l’Ajuntament va dur a terme la renovació del ferm de
rodadura de l’esmentat tram del camí de Tortosa a Amposta amb una nova capa d’asfalt.
Aquest camí uneix dos dels nuclis poblats del municipi de Tortosa: Tortosa ciutat i EMD de Campredó.
A més, el tram esmentat connecta el municipi de Tortosa amb unes instal·lacions esportives amb
usuaris de diferents edats, des de xiquets i xiquetes fins a persones adultes.
Segons informació apareguda a la premsa, des de l’Ajuntament es va posar en valor que es tractava
d’una millora per garantir de manera més adequada la seguretat de les persones per aquest tram,
així com l’accés dels propietaris a les seues finques.
Actualment, no hi ha cap tipus d’il·luminació en tot el tram, per tant, als mesos de tardor i hivern en
què es fa fosc molt aviat, l’afirmació anterior que es garanteix la seguretat de les persones no es
compleix.
És un tram molt transitat, sobretot pels desplaçaments a les esmentades instal·lacions esportives, al
poble de Campredó, o per part dels veïns que hi tenen les seus finques i habitatges, i també per la
gent que fa esport caminant, corrent o en bicicleta, i el fet de no tenir cap tipus d’il·luminació el fa
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especialment perillós, sobretot per a les xiquetes i xiquets i les dones.
Per tots aquests motius, el grup d’ERC Tortosa Sí de l’Ajuntament de Tortosa proposa l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Es facin les actuacions necessàries per tal de poder il·luminar de manera suficient el camí
de Tortosa a Amposta, almenys en el tram arranjat el passat mes de juliol, és a dir, des de l’inici de
tram fins al Club de Rem.
SEGON.- Traslladar els acords a l’EMD de Campredó, al Club de Rem i la Federació d’Associacions de
Veïns de Tortosa.»
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Passem al següent punt de l’ordre del dia, proposta del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya - Tortosa Sí - Acord Municipal, per a la il·luminació del camí de Tortosa a Amposta. Té la
paraula el senyor Faura.»
Intervenció del Sr. Faura
“Bé, la següent proposta va en una mateixa línia molt pareguda a l’anterior, és a dir, és un tema que
simplement intenta millorar la qualitat de vida de la gent. No té cap finalitat ni cap abast polític, eh?
Saben vostès que hi ha un camí de Tortosa a Amposta, que va des de la Sucrera fins els centre de
tecnificació del club de rem, que durant molts anys ha estat en una situació difícil, hi havia uns sifons
que dificultaven el pas, el ferm estava en molt mal estat, i finalment este passat mes de juliol
l’Ajuntament de Tortosa va fer una actuació i ha deixat un ferm en un estat correcte. Es van poder
retirar els sifons, es van fer una sèrie de gestions que es van fer amb diferents administracions, i hi ha
un pas que és molt correcte per als vehicles.
Este camí, a més d’anar al club de rem, al centre de tecnificació de rem, també va a altres cases, allà
hi ha gent que hi viu, hi ha nuclis habitats, hi ha finques, i a més també serveix per arribar a l’entitat
municipal descentralitzada de Campredó. En aquell mateix moment, quan aquest estiu es va fer
l’arranjament d’este camí, l’Ajuntament de Tortosa, l’equip de govern va posar en valor que això es
feia per a garantir la seguretat de les persones que anaven per aquest tram i que arribava
precisament al club de rem. Bé, no hi ha cap tipus d’il·luminació, i aquí, independentment que hi ha
un ús per molta gent que puga anar a fer esport, anar en bicicleta, fent fúting, etcètera, sí que és cert
que el club de rem, sobretot a l’hivern, em què es fa de nit més prompte, va moltíssima gent jove,
adolescents que van en bicicleta o en moto fins les instal·lacions del club de rem, i si hi hagués llum hi
hauria més seguretat.
A la vegada, si hi hagués llum, segurament això afavoriria que el propi club de rem pogués tindre un
sistema d’electrificació agafat a la xarxa, i no com ho té ara, que el té amb generadors, generadors de
combustible. Bé, és per tot això que presentem esta moció, és a dir, per a millorar la qualitat de vida
d’aquelles persones que viuen en aquell tram, el tram que va des de la Sucrera fins el club de rem, i
en general, dels usuaris del club de rem, perquè això els dotaria de més seguretat. I en este sentit,
demanem que es prenguin els següents acords: en primer lloc, que es facin les actuacions
necessàries per tal de poder il·luminar de manera suficient el camí de Tortosa a Amposta, almenys en
el tram que es va arreglar este passat mes de juliol, és a dir, el que va des de la Sucrera fins el club
de rem; i traslladar aquests acords a l’entitat municipal descentralitzada de Campredó, al club de rem
i a la Federació d’Associacions de Veïns de Tortosa. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Arnau.”

- Pàg. 44 / 56 -

JACE / erc

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Bé, ens pareix una proposta raonable i necessària. Tal com descriu la moció, la
il·luminació és necessària per tal de garantir la seguretat de les persones que hi practiquen esport o
que simplement utilitzen la via per tal d’accedir als seus habitatges. També la lògica de la moció que
vam presentar a l’últim ple i que va ser aprovada, la de l’urbanisme feminista. La mobilitat de les
dones es pot arribar a paralitzar a la nit a causa de la por a la violència. A la nit, les dones eviten
certes zones de la ciutat, no utilitzen certs mitjans de transport o decidixen no sortir de casa.
L’urbanisme ha de respondre a esta paradoxa per garantir el dret de les dones a la ciutat, tant de dia
com de nit. Tenir carrers i zones mal il·luminats de la ciutat no ajuda a millorar esta percepció de
seguretat, i entenem que la moció, a part del que descriu, també suposa una millora en esta qüestió,
i hi votem a favor per tot l’exposat.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Bé, el lema este de la qualitat de vida de la gent de
Tortosa m’agrada molt perquè l’he dit moltes vegades, per tant, hi estic totalment en sintonia. Volem
millorar la qualitat de vida de tots els veïns, de la gent de l’EMD de Jesús, dels que van al club de rem.
Estem totalment d’acord amb la millora contínua, i això entenem que és una millora contínua en esta
via, per tant, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Té la paraula la senyora Bel.”
Intervenció de la Sra. Bel
“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Senyor Faura, com hem dit moltes vegades, des del PSC
sempre hem defensat que cal vetllar per un correcte i adequat manteniment de l’espai públic, hem
d’estar a l’estàndard de la defensa d’aquests dos temes, i tal com diu la moció, i en esta cura de
l’espai públic que sempre hem defensat, des de l’ajuntament ja es va procedir a l’arranjament del
ferm tal i com s’està fent amb altres camins del municipi, com estem fent a molts espais de la via
pública de Tortosa.
Tot i això, és cert que este camí no està degudament il·luminat, i que este fet pot suposar una manca
de seguretat per als usuaris. Per això estem d’acord amb què cal procedir a la seva correcta
il·luminació i, per tant, ja ho tenim en la corresponent planificació de l’Àrea de Serveis. Ara bé, tot i
que ja està bé que vagi aportant aspectes sobre els que cal actuar, i que molts d’ells ja estan
previstos i ho poden fer també aquí, a la comissió informativa corresponent d’Espai Públic, potser
també entenc que el que haguessin pogut fer en el seu moment és fer aquestes propostes a l’hora de
consensuar els pressupostos del municipi i no portar-ho al ple en moció, que per cert, evidentment és
molt lícit, però recordar-los que vostès també van ser els únics que no van fer cap proposta als
pressupostos, per tant, l’haguessin pogut afegir o l’haguessin pogut posar.
Però vaja, tornant al tema del camí, cal dir que tal com diu la informació apareguda a la premsa a la
que fa referència la seva moció, l’actuació que va fer l’ajuntament en este tram de camí va ser per
reformular l’execució que havia fet el Consell Comarcal del Baix Ebre en l’execució del vial de
bicicletes de l’antiga via del Carrilet, i que no s’ajustava als requisits fixats per l’ajuntament en aquell
moment, motiu pel qual es va instar el consell comarcal a refer-la. Ara vostè demana que l’ajuntament
il·lumini el tram que van arranjar, i jo li pregunto si el consell comarcal que vostè presideix i que va
executar el via de bicicletes, també il·luminarà el tram restant fins al límit de la comarca. D’esta
forma, des del consell comarcal també contribuirien a la seguretat dels seus usuaris, que entenc que
és competència de totes les administracions.
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En conseqüència, i tenint en compte que ja s’està treballant en la millora d’este espai públic i que
temes com el que ens planteja ja estan previstos, el nostre vot serà d’abstenció a la seua proposta.
Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Vallespí.”
Intervenció del Sr. Vallespí
“Alcaldessa, regidores i regidors. No hi ha cap dubte que l’antic camí de Tortosa a Amposta dona
servei a moltíssima gent, veïns que viuen o tenen explotacions agrícoles en aquella zona, esportistes
que es desplacen al club de rem, i fins i tot uns pocs usuaris per arribar a Campredó.
S’ha de dir que molt poca gent fa el trajecte caminant per qualsevol dels supòsits descrits
anteriorment. De fet, no es veuen molts veïns, remers o gent de Campredó, fent el trajecte de Tortosa
a la seva destinació caminant per aquell camí. Dubtem que en condicions normals cap veïna o veí de
Campredó vagi a casa seva per l’antic camí de Tortosa a Amposta; hi van per la C42, una autovia per
on es pot anar a 100 per hora, i a més, hi ha 400 metres menys que anant per la Sucrera. Ara bé,
entenem perfectament la seva moció, i en part la compartim. Tots els grups polítics escoltem les
associacions de veïns dels diferents barris i pobles de la ciutat. També visitem i fem nostres les
peticions de les entitats esportives, i comprenem perfectament que la seva moció no deixa de
mostrar-nos les necessitats presentades pel club de rem de tenir els 1.100 metres del camí amb una
bona pavimentació, com ara tenen, i molt millor encara si estigués il·luminat.
Hem de dir que esta moció és difícil i contradictòria, ja que si mirem el conjunt de la ciutat en millora
d’il·luminació, n’hi ha tantes, de necessitats, que pensem que precisament esta proposta no és la
més urgent en estos moments, ja que tenim una ciutat molt fosca després del desastre que es va fer
quan es va canviar l’enllumenat, per cert, en alguns moments governat per vostès, en companyia del
senyor Bel i la senyora Roigé. Només cal passejar-se per molts carrers de la majoria dels barris de la
ciutat, a Ferreries, al Temple, al Centre, a Sant Llàtzer, i veuran com falta molta llum i moltes faroles
estan en mal estat.
I si parlem de camins, n’hi ha molts que fa desenes d’anys que no han olorat l’asfalt, i que en la seva
vida han vist una trista farola per donar-los llum. També els veïns d’estes zones es mereixen la
dignificació de les seves vies de pas diari. Alguns exemples: camí de la Potra de Pino, 1.200 metres;
camí dels Còdols, 239; camí de Nivera, 1.500 metres; camí del Rastre a l’Estació, 494 metres; camí
de Vidal, 235 metres. Centenars de veïns, centenars de llars, centenars d’usuaris, i cap camí sense
un bon asfalt i cap punt de llum
.
Podríem continuar per l’entorn de camins i caminets de Tortosa i pobles, i sentiríem una gran
vergonya en veure el seu estat. És per això, senyor Faura, que li hem dit que aquesta moció és
perillosa davant de tantes necessitats al nostre entorn, i complicat valorar les millors prioritats. No
obstant, en ser positiu per a la nostra ciutat, per a Tortosa, el vot del Grup de Movem Tortosa és
afirmatiu. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Domingo Tomás.”
Intervenció del Sr. Tomás
“Moltes gràcies, alcaldessa. Veig que el meu micro sí que funciona. Senyor Vallespí, començaré per
aquí, pel final, si em permet esta broma que li he fet, i no ja tant de broma, no? Mos parla
d’enllumenat, mos parla de camins, mos parla de tota una sèrie de propostes que, sap què passa?
Que necessiten d’un pressupost, un pressupost que vostès es van negar a tirar endavant. Per tant,
sàpiga que tot això es fa amb recursos municipals i, entre altres, al camí de Nivera hi ha una part que
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està feta, la costa del Celio, Mianes, i així podríem seguir amb un llarg etcètera de camins.
Dit això, com molt bé sabrà el portaveu del grup proposant de la moció en qüestió, l’Ajuntament de
Tortosa ha posat molta atenció i dedicació en la millora continuada del camí de Tortosa – Amposta i
en l’emplaçament del centre de tecnificació del rem. Sobta bastant vore com en el redactat de la seva
moció li posen un poc de mala fe i detallen un conjunt de descripcions com «estat lamentable de
camí», o presenten aquest com un vial de comunicació entre Tortosa i l’EMD de Campredó, sense
apuntar si la continuació de la il·luminació que ens demana l’acabarà fent l’EMD de Campredó o el
consell comarcal, en el tram que transcorre des del centre de tecnificació del rem fins a Campredó,
també un tram molt concorregut per xiquetes, xiquets i dones, que no compta amb cap mena de font
de llum.
Estaria bé assumir una part de la crítica i reconèixer que l’Ajuntament de Tortosa va estar a l’alçada i
va sortir al rescat del nyap que va representar l’obra inicial de la via verda del carrilet, una obra que
els veïns recorden perfectament i que va aixecar les queixes més airades del centre de tecnificació. I
repeteixo, som l’Ajuntament de Tortosa qui, amb un respecte i lleialtat institucional màxim va posar fil
a l’agulla, i a la qual vostè va participar.
No entenem la seva moció, quan hem tingut ocasió de posar aquesta partida com una de les
condicions a l’aprovació també del pressupost del 2022, però tampoc ho entenem, atès que en cap
moment s’han adreçat a l’ajuntament per veure què podrien fer, si estàvem treballant en esta
il·luminació en concret. Ves per on, que tampoc la podem entendre vist que el seu representant, en
una tertúlia de ràdio, va detallar la manca de llum, i se li va respondre amb el detall de un pressupost
que jo mateix tenia a la mà, i feia referència a unes lluminàries solars i una obra civil que calia
realitzar, que en conjunt representava una inversió entorn als 30.000 euros.
Pels motius exposats, i atès que les feines realitzades són molt evidents en la millora del camí, amb
aglomerat d’asfalt, i que la previsió i estudi del nou enllumenat està feta, així com la destinació
pressupostària, ens hi abstindrem. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Faura.”
Intervenció del Sr. Faura
“Gràcies, alcaldessa. Doncs, agrair a tots els grups el vot favorable, fins i tot les abstencions.
Fer un parell d’esmenes, tant als senyors del PSC com als de Junts. Els dos em diuen que home, és
que vostès no han fet cap aportació als pressupostos i ara reclamen una obra, no? Jo els dic que la
nostra esmena, com sap l’alcaldessa, que en vam parlar diverses vegades, era una esmena, per dirho d’alguna manera a la totalitat, era conceptual, no era qüestió de negociar precisament esta
partida. I la manera que tenim de fer política, crec que tenim la llibertat de fer-la i marcar-la com
tinguem per convenient, sense necessitat de limitar-nos a la possibilitat de presentar mocions, per
sobre de si hem participat d’una manera o d’una altra en el debat dels pressupostos.
El segon element que causa una miqueta de tema és el fet que van sortir vostès al rescat d’una obra
que va fer malament el Consell Comarcal del Baix Ebre. I més que això m’ho diga, amb tota el
«carinyo», el senyor Domingo Tomás, que està al ple del consell comarcal. L’obra del consell comarcal
es va ajustar estrictament al projecte, aquí està el seu redactor, i es va ajustar estrictament a la
llicència, però amb meridiana qualitat i transparència, estrictament. I com a conseqüència que va
passar això –com a conseqüència que va passar això– jo els vaig advertir personalment que hi havia
uns sifons que impedien el pas, i vostès no van voler fer-hi res. I després de la seva inacció, vam ser
des del consell comarcal que vam aconseguir tapar els sifons, i vostès van pagar la part d’asfalt i
natros vam canviar l’asfalt de banda. I això va ser així, és a dir, no tinc cap requeriment dient que no
s’ajusta a llicència, no en tinc cap ni un, i si el tinc, el trau. No en tinc cap ni un. Per tant, esta
afirmació és falsa, i el que va passar és que vostès no van presentar cura, a l’hora que van demanar,
quan van presentar el projecte, i vostès se’l van mirar.
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Més enllà d’això, no valia entrar en este debat si al final s’havien d’abstenir. Per tant, entenc que
queda la moció aprovada, i agrair a tots, inclús a les abstencions, l’esforç que han fet per tirar-la
endavant. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies, i com ha mencionat, senyor Faura, li vam haver de fer requeriments per temes de seguretat,
que no complia la seguretat al que havien executat, i vam haver de fer requeriments. I quan li vam fer
els requeriments, vostès van córrer a intentar resoldre-ho, i natros vam actuar en un moment en què
no havíem d’actuar, havíem d’actuar més endavant, però per tal de resoldre el que havien deixat allà.
I al final és el que saben tots els veïns, per tant, no vulgui dir ara una cosa aquí que sap que no és
veritat, vam poder resoldre la situació anant a salvar-ho, perquè realment el que havien deixat allà era
impracticable i no es podia anar, i a més a més era un perill, com vostè sap, d’acord amb l’informe
que li vam trametre per part de la policia.
Però en tot cas, ha parlat del pressupost. Jo els donaré una altra oportunitat, no pateixin, ara tindran
una nova modificació pressupostària, en tornaran a tindre enllumenat, camins, el senyor Vallespí
podrà votar tots els camins que ha anomenat, tindran enllumenat, tindran asfaltatge i, per tant,
espero que esta vegada contéssim amb el seu vot a favor i, per tant, apostin d’una vegada per la via
pública i pel que necessiten els tortosins i tortosines, i estic convençuda que esta vegada sí que ho
votaran a favor i no faran que els recursos es quedin només als bancs, sinó que puguin ser destinats
als tortosins i tortosines.
Té la paraula el senyor Faura, i tant.”
Intervenció del Sr. Faura
“Gràcies, alcaldessa. Mire, quan arribe esta nova proposta l’estudiarem amb molt de «carinyo», com
fem sempre, i amb moltíssima atenció, com sempre fem. Però lamento contradir-la: per més que
vostè va intentar fer política de la situació, van ser vostès els que no van prestar atenció quan van
presentar el projecte, a l’hora d’atorgar la llicència. No hi ha ni un requeriment dient que el projecte
no compleix la llicència. El que passa és que el camí, tal com estava, tal com estava el camí de
Tortosa a Amposta, estava envaït per uns sifons que vostè en la seva època tampoc va impedir que es
fessin. I el problema, senyora Roigé, el vam solucionar des del consell comarcal.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“És evident que tots els veïns saben i coneixen el que va succeir. De fet, vam tindre una reunió en
este mateix saló de plens. Però en tot cas, qualsevol ciutadà que vulga i m’estigui escoltant pot vindre
a consultar els requeriments que se li van fer al consell comarcal i al seu president perquè no es
complia amb la seguretat en aquell camí.»
*-*-*
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 membre 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 nou abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups
municipals de JUNTS (7)i PSC–CP (2).
12. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA–MOVEM TERRES DE L’EBRE–EN COMÚ
GUANYEM DE SUPORT A LA COMUNITAT EDUCATIVA I LES SEVES REIVINDICACIONS.
Se sotmet al Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal Movem Tortosa–Movem Terres de
l’Ebre–En Comú Guanyem :
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«El Departament d’Educació, en aquestes darreres setmanes, ha tornat a actuar d'esquena a la
Comunitat Educativa i al món local, proposant canvis estructurals en el model escolar català sense
consens previ ni amb aquests agents ni amb el Consell Escolar de Catalunya.
En aquest sentit, la gota que ha fet vessar el got ha estat l’anunci de la modificació del calendari
escolar, la qual provoca que els equips docents i directius dels centres educatius disposin de menys
temps per poder preparar l’inici del curs, sobrecarregant encara més les seues tasques abans de
l’inici escolar.
Els sindicats d’Educació, de manera unitària, han acordat i realitzat una vaga de 5 dies (15, 16, 17 i
29 i 30 de març) per la falta diàleg del Departament d’Educació considerant que la conselleria
d’Educació ha oblidat que és la seua obligació promoure el respecte i el reconeixement al col·lectiu
docent davant de la societat.
Rebutgen l’actitud de menysteniment del conseller González-Cambray envers les treballadores i
treballadors i l’actitud impositiva i autoritària mostrada en desatendre i negligir la negociació real amb
els representants sindicals per un retorn de condicions laborals que ara més que mai mereixen.
Aquesta modificació horària, per exemple, planteja molts dubtes sobre l’horari de menjador escolar i
sobre la possibilitat de carregar la cura dels infants i adolescents en mans de familiars propers.
Alhora, aquesta reducció horària afectarà de manera directa les activitats extraescolars que obligarà
els ajuntaments a incrementar-les. Tot i que l’ordre explicita l’obligatorietat d’obertura dels centres
educatius fins a les 16h el mes de setembre, aquesta obligatorietat no va acompanyada de nous
recursos econòmics. Un fet que acabarà recaient en una major despesa dels ens locals.
Tanmateix, els sindicats, de manera unitària, reclamen també, moltes mesures com l’augment
progressiu del pressupost del Departament d’Educació fins arribar al 6% del PIB, l’increment del
personal d’atenció directa a l’alumnat, la retirada de l’ordre de calendari escolar fins arribar a un
acord o una negociació real amb el Conseller.
Atès que la vaga i les mobilitzacions del professorat són una demostració del malestar de la
comunitat educativa.
Atès que la comunitat educativa acumula tres cursos afectats per la pandèmia i necessita una etapa
de tranquil·litat, estabilitat, recuperació i de recerca de consensos, lluny de les formes d’imposició del
Departament d’Educació.
El grup municipal de Movem Tortosa proposa al ple de l’Ajuntament de Tortosa l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Instar a la Generalitat a impulsar un diàleg real, efectiu i permanent amb la comunitat
educativa per tal d’aplicar mitjançant el consens les mesures i innovacions als centres docents
catalans.
SEGON.- Instar a la Generalitat a revertir les retallades augmentant la despesa del Departament
d’Educació fins arribar, com a mínim, al 6% del PIB, tal i com dictamina la LEC i mereix el sistema
educatiu públic català.
TERCER.- Instar a la Generalitat a establir una moratòria mínima d’un curs del nou calendari escolar
anunciat pel Departament d’Educació, amb la finalitat de poder realitzar el debat necessari amb la
comunitat educativa.
QUART.- Instar a la Generalitat a estabilitzar el professorat interí reduint la temporalitat, amb un
calendari clar acordat amb la comunitat educativa a partir d’un pacte per l’estabilitat.
CINQUÈ.- Instar a la Generalitat a realitzar un pla integral de foment de la Formació professional
pública a tot Catalunya.
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SISÈ.- Instar a la Generalitat a desplegar el marc normatiu i els recursos suficients per donar resposta
a l’educació inclusiva evitant qualsevol tipus de retallades en aquest sentit.
SETÈ.- Instar a la Generalitat a signar un Acord Marc amb els Ajuntaments catalans, mitjançant la
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya que faci viable
l’aplicació del compromís de la gratuïtat de l'escolarització al tercer curs (P2/I2) de les escoles
bressol públiques, sense que això repercuteixi negativament en els municipis
VUITÈ. - Donar trasllat dels presents acords al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Escolar de Catalunya, a aFFac, a
FAPAES, a la FMC, a l’ACM, a USTEC, a CCOO i a UGT.»
*-*-*
Aquest punt ha estat debatut conjuntament amb el punt núm. 8, votant-se per separat.
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb setze
vots a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació, corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), PSC–
CP (2), Cs (1) i CUP–AMUNT (1) i quatre vots en contra corresponents als membres de la corporació
del grup municipal ERC–TS–AM (4);
13. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS–PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER DEMANAR LA
MILLORA DEL MANTENIMENT DE L’AVINGUDA DEL CANAL, DE LES ESCALES DEL SEMINARI I L’AVINGUDA CANIGÓ.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal Ciutadans-Partido de la
Ciudadania :
«ATÈS que L’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat l’any 2006, en el seu article 84 marca les
competències pròpies dels municipis les quals han de ser exercides per aquestes entitats en plena
autonomia, subjectes al control de la constitucionalitat i legalitat. En particular en el seu apartat 2 en
el punt c explicita la ordenació i la prestació dels serveis bàsics de la comunitat.
ATÈS que l’article 25, apartat 2 subapartat a de la llei 7/1985 de 2 d’Abril, reguladora de les Bases
del Règim local, determina que el Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els
termes de la legislació de l’Estat Espanyol i de la Comunitat autonòmica de Catalunya les
d’urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística.
ATÈS que l’article 25, apartat 2 subapartat c de la llei 7/1985 de 2 d’Abril, reguladora de les Bases
del Règim local, determina que el Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els
termes de la legislació de l’Estat Espanyol i de la Comunitat autonòmica de Catalunya, de
infraestructures viaria y equipament de la seua titularitat
ATÈS que, a Tortosa, existeix un deteriorament de les voreres, varades i de les rigoles, que empitjora
la qualitat de servei de les mateixes.
ATÈS que, en l’avinguda del canal i les escales del seminari i avd. Canigó son itineraris molt usuals de
les persones que fan esport i es troben en un estat de manteniment i il·luminació deficient.
És per aquest motiu que el Grup Municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadania ( Cs) elevem al ple
de l’Ajuntament de Tortosa la següent:
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Que es procedeixi a la millora l’avinguda del canal i les escales del seminari mitjançant la
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reparació de les escales en mal estat, reposició dels arbres morts o arrancats i l’acurat manteniment
per garantir la seguretat i el funcionament de l’enllumenat existent per complir la normativa vigent.
També es necessari fer un control de plagues, per l’abundància de rates.
SEGON. Que es procedeixi a la construcció de la tanca de protecció de la via del tren al C/ Canigó, be
de forma directa, o per sol·licitud a l’explotadora del servei.
TERCER. Que es passe del manteniment correctiu al manteniment preventiu en especial a tots els
itineraris esportius, les places i parcs de la ciutat, ja que son llocs de confluència de la ciutadania.
QUART. Que es comuniqui el present acord, de manera telemàtica, a la associació de veïns dels
barris.»
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Passem al següent punt de l’ordre del dia, que seria la proposta, en este cas el catorzè punt que
acabarà sent el 13, perquè s’han fusionat dues mocions, que és la proposta del Grup Municipal de
Ciutadans – Partido de la Ciudadanía, per demanar la millora del manteniment de l’avinguda del
Canal, de les escales del seminari a l’avinguda Canigó. Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Seria el punt 12 perquè s’han unit dues mocions,
llavors en restem dues. Bé, anem al que diem. Fem una moció per a demanar la millora del
manteniment de l’avinguda del Canal, de les escales del seminari a l’avinguda Canigó.
A Tortosa ja existeix un deteriorament de les voreres, vorades i rigoles que empitjoren la qualitat i el
servei de les mateixes, per això natros, en diferents ocasions, hem aprovat modificacions
pressupostàries, per tal de millorar este extrem.
L’avinguda del Canal i a les escales del seminari a l’avinguda Canigó són itineraris molt usuals de les
persones que fan esport, i es troben en un estat de manteniment i d’il·luminació deficient. Per este
motiu, el que proposem aquí, al ple, són els següents acords: que es procedeixi a la millora de
l’avinguda del Canal i de les escales del seminari, mitjançant reparació de les escales en mal estat,
reposició dels arbres morts o arrencats, i el manteniment per garantir la seguretat i el funcionament
de l’enllumenat existent per complir amb la normativa vigent; també és necessari fer un control de
plagues per l’abundància de rates; que es procedeixi a la construcció de la tanca de protecció de la
via del tren al carrer Canigó de forma directa, amb sol·licitud a l’explotadora del servei; que es passi
del manteniment correctiu al manteniment preventiu, en especial els equipaments esportius, les
places i els parcs de la ciutat, ja que són llocs de confluència de la ciutadania; i que es comuniqui el
present acord de manera telemàtica a les associacions de veïns dels barris. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Bé, votarem en contra perquè no volem contribuir a blanquejar la imatge d’un
partit que governa amb l’extrema dreta a diversos municipis de l’Estat, i que alimenta la confrontació
a la societat catalana, així com la criminalització de l’independentisme i la judicialització de la
política.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula la senyora Valdés.”
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Intervenció de la Sra. Valdés
“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Ens presenta vostè, senyor Albacar, una moció en la que
demana millores a la via, i hem de tornar a incidir en què des del govern continuem vetllant per un
correcte i adequat manteniment de l’espai públic.
Com ja hem dit en el debat d’altres mocions, des del govern municipal s’està fent una gran inversió
en manteniment de l’espai públic, aplicant un seguit de criteris entre els quals destaca la cura de la
via i el bon manteniment de les places i parcs de la ciutat, el manteniment i el funcionament de
l’enllumenat, la millora de la neteja i el manteniment del clavegueram. La neteja dels embornals és
una preocupació i una acció que permanentment està en curs. Estes accions van acompanyades de
la neteja diària, que esdevé un component important en el manteniment de tot l’entorn, amb especial
interès en les zones de caiguda d’arbres, fulles i vegetació en general.
Ja està bé que vagi aportant aspectes sobre els que cal actuar, traslladant en diferents moments les
incidències puntuals, però tenint en compte que molts d’ells ja estan previstos, com el canvi de la
tanca que vostè ens demana, i que ja s’està treballant en la millora de l’espai públic, li votarem en
contra de la seva proposta. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Rima.”
Intervenció del Sr. Rima
“Sí, hola, bona tarda. Tan sols per manifestar el nostre vot a favor per la millora continua i el
manteniment preventiu, ho hem parlat moltes vegades, 100 per cent d’acord amb el que vostè ens ha
exposat. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Bel.”
Intervenció del Sr. Bel
“Gràcies, alcaldessa. Regidores i regidors. Senyor Albacar, d’entrada li comunico que votarem a favor
de la seva proposta, i també a la de qualsevol grup polític que proposi la millora o el manteniment de
l’espai públic, com Movem hem fet sempre, i com tantes vegades ho hem demanat. Li recordo que
Movem Tortosa ja vam sol·licitar fa molt de temps la construcció de la tanca de protecció de la via al
carrer Canigó. Sembla ser que per a aquest ajuntament la protecció i la seguretat dels xiquets i les
xiquetes en creuar la via cada dia per anar al col·legi del Temple no és una prioritat, atès que després
de tant de temps encara no ho han fet.
Seguirem insistint en la millora de punts negres en manteniment a la via pública dels que encara
tampoc no tenim ni un calendari ni una planificació d’actuacions, com per exemple trams de carrer
que semblen la gola del llop, esvorancs a la vora del riu, manteniment del passeig de ribera al
Temple, defectes de lluminàries amb perill real d’electrocució, manteniment del parc municipal, cases
en perill d’esfondrament a la via pública, trams de muralla amb greus deficiències d’estabilitat i una
llarga llista d’indrets en estat molt deficient o ruïnós de la nostra ciutat.
Aquest ajuntament, abans de planificar i fer obres necessàries per revertir, no tan sols la funcionalitat
sinó també la seguretat, prefereix que siguin les associacions de veïns de cada barri, o els particulars,
els que alerten l’ajuntament dels perills de la via pública. Natros també, com la resta de grups,
continuarem insistint-hi perquè no quede ni un racó mal mantingut o insegur a la nostra ciutat.
Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa

- Pàg. 52 / 56 -

JACE / erc

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

“Gràcies. Té la paraula el senyor Tomás.”
Intervenció del Sr. Tomás
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. Bé, ja li avanço, senyor Bel, que com li ha dit
l’alcaldessa, tindrà ocasió en una modificació pressupostària, de donar suport a estes millores que
demanen per a estos carrers que, certament, necessiten asfaltar-se i que, certament, es necessita
anar fent determinades intervencions i actuacions en matèria de millora de l’enllumenat públic, i
també de les instal·lacions i dels edificis municipals.
Dit això, em centraré en la moció. És una moció d’estes que formen part de tasques ordinàries en
curs. Pensem que posen en dubte fins i tot les persones que cada dia surten al carrer a fer les feines
de manteniment. En els tres punts que detalla, i en altres centenars que no anomena, i que mentre
vostè focalitza estos tres punts, hi ha gent que està a altres zones de la ciutat.
Respecte a les plagues i desratització, donarem també trasllat al COPATE, atès que les tasques en
matèria de salubritat les tenim delegades. Per tot l’exposat, votarem en contra. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Bé, natros, com molt bé hem dit i compartim tant
amb els senyors d’Esquerra Republicana com de Movem, estem a favor de la millora contínua, del
manteniment preventiu, no del correctiu com fan des de l’equip de govern, i per això agraïm el vot
favorable dels que han votat a favor, i lamentem els que han votat en contra.
De totes maneres vull felicitar la CUP, perquè ara ens vota en contra però en l’altra moció, que és de
l’hospital, que és un bé suprem, ha votat a favor, i això és digne de vatros, perquè almenys voteu a
favor de les coses que realment són importants, que és la salut, cosa que altres grups no han fet en
este ple. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Entenc que queden 10 vots a favor i 10 en contra. Repetim la votació, suposo que tothom
manté la mateixa votació, sentit de votació. Per tant, queda rebutjada la moció.
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, la proposta obté deu vots a favor, corresponents als membres
de la corporació dels grups municipals de MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4) i Cs (1) i deu vots en
contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de JUNTS (7), PSC–CP (2) i
CUP–AMUNT (1).
Per desfer l’empat, la proposta es sotmet a una segona votació, que obté un resultat idèntic; per tant,
decideix el vot de qualitat de l’alcaldessa presidenta, quedant així rebutjada la moció.
II. PART NO RESOLUTIVA
14 – DACIÓ DE COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
i RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
a) Extractes Junta de Govern Local:
- 9/2022, de 21/02/2022 –Ordinària.
- 10/2022, de 23/02/2022 - Extraordinària i urgent.
- 11/2022, de 28/02/2022– Ordinària.
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- 12/2022, de
- 13/2022, de
- 14/2022, de
- 15/2022, de
- 16/2022, de

01/03/2022 - Extraordinària i urgent.
07/03/2022– Ordinària.
03/03/2022 - Extraordinària i urgent.
14/03/2022– Ordinària.
21/03/2022– Ordinària.

b) Resolucions de l’Alcaldia:
- De la 3634/2021 a la 4103/2021.
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la dació de compte dels extractes dels acords
adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions d’Alcaldia.
Els extractes de la Junta de Govern Local, de la 9/2022 fins a la 16/22.
I resolucions d’Alcaldia, de la 3634 a la 4103.
I a més, en este punt donem compte del Decret 588/2022, pel qual s’aprova la liquidació del
pressupost d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 2021, i que suposa tancar l’exercici 2021
amb un romanent de Tresoreria de 4.937.472 euros, que de fet ens fa estar molt contents per aquest
tancament, tant en positiu que ens suposa també que hi hagi resultats d’aquesta bona gestió a l’hora
de poder aconseguir recursos d’altres administracions, i a l’hora de gestionar els recursos de forma
eficient, de manera que ja els avanço que l’objectiu d’aquest romanent, enguany que està permès
encara per les regles fiscals, el que proposarem al plenari serà poder portar a terme una modificació
pressupostària centrada en la via pública, per tal de poder destinar tots els recursos a poder arranjar
això que es necessita i, per tant, poder actuar en camins, en voreres, en carrers, en asfaltatge, en
enllumenat, a banda també de les necessitats socials que es vagin generant al llarg de l’exercici.»
15 – INFORMES DE L’ALCALDIA.
No se’n formulen.
16 – CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:
a) Mocions.
b) Precs.
c) Preguntes.
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Dit això, passaríem al control dels òrgans de la corporació. No sé si hi ha alguna pregunta o qüestió?
Un segon, que apuntem.
Senyor Arnau, senyor Faura, senyora Abelló i senyor Vallespí, m’ha semblat? D’acord.
Té la paraula en primer lloc el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Bé, voldria fer un prec en relació amb el que acaba de comentar, de la modificació pressupostària
que es farà pel romanent de Tresoreria, i el prec seria que intente treballar conjuntament amb els
grups de l’oposició una proposta conjunta, i que no vinga 100 per cent donada prèviament, per tal
d’afavorir el consens que suposo que a vostè li agradaria obtenir en este cas.”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Li agraixo el prec, i faré de nou tot el possible per tal de poder arribar a un acord amb totes
les unions i amb tot el que faci falta per tal de poder arribar a un acord en este sentit.
Té la paraula el senyor Faura.”
Intervenció del Sr. Faura
“Gràcies, alcaldessa. La pregunta és bàsicament el que vaig preguntar fa dos plens, que vaig
preguntar –o al ple anterior, no sé si fa dos plens o al ple anterior– si tenim notícies de qui havia
resultat l’adjudicatari del concurs per al servei dels animals a Tortosa, i em va remetre al portal del
contractista, em va dir que estava a punt d’obrir-se els sobres de les licitacions. Bé, jo és que no ho
he aconseguit trobar. Si està i em pot informar de qui és l’empresa adjudicatària, o quina previsió hi
ha per saber-ho. Simplement això.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Sí, ja està finalitzat tot el procés, està en una proposta d’adjudicació feta amb una entitat que és una
protectora. Està penjat al perfil del contractant, i estem en el termini que tenen de poder aportar la
documentació que se’ls requereix per tal de poder formalitzar després ja l’adjudicació definitiva, i
formalitzar el contracte. Però en tot cas, si no ho troba ja li ajudarem a trobar-ho, perquè està penjat
al perfil del contractant en el moment en què està, però està finalitzat pendent que portin tota la
documentació per tal que ja siga efectiu el contracte.
Té la paraula la senyora Abelló.”
Intervenció de la Sra. Abelló
“Senyora alcaldessa, li faig tres preguntes.
La primera. Li vaig preguntar al ple, ara fa un any, si posarien gronxadors inclusius per a xiquets amb
discapacitat o mobilitat reduïda. Va dir-me que ho tenien previst, però hem estat revisant tots els
parcs nous i no hem vist cap, d’adaptat. Recordar-li que aquests parcs infantils inclusius permeten
que en la mateixa àrea de joc tots els xiquets i xiquetes puguin divertir-se en igualtat de condicions.
Cada vegada hi ha més parcs infantils adaptats a la majoria de ciutat que permeten integrar nens de
diferents edats i capacitats en el joc. Per això li torno a preguntar: tenen previst posar-ne algun a
Tortosa?
Per altra banda, hem rebut diverses queixes perquè els nous gronxadors anunciats estos dies no són
vàlids per a xiquets menuts, de 0 a 3 anys, per la qual cosa li demanem que rectifiquen i que tots els
parcs infantils nous que instal·len siguen, a part d’inclusius, també per als xiquets més menuts, que
no tenen 3 anys.
La segona. També li volia comentar sobre la instal·lació de bescanviadors als edificis públics, que es
va aprovar a partir d’una moció de Movem Tortosa, i que va rebre suport per unanimitat per a aquest
ple, que preveia que tant als lavabos masculins com femenins s’instal·lessin uns bescanviadors. Han
passat dos anys i no hem vist cap bescanviador a cap edifici municipal. La pregunta és: quan pensen
portar a terme esta mesura bàsica, que fa anys que altres ciutats ja han desplegat?
I tercera i última. Després de diverses preguntes i una instància presentada al mes de setembre, per
unes queixes dels usuaris del pavelló del Temple, que demanava la reparació de les planxes laterals
d’alumini, que tenen un cantó molt viu perquè s’han soltat uns cargols, la seva resposta a l’octubre va
ser que s’està duent a terme la revisió i reparació. Després de set mesos, els usuaris ens han tornat a
escriure i ens han dit que tot continua igual. Té previsió de fer-hi alguna cosa? Ho diem perquè és
perillós i no voldríem que hi hagués cap accident. Gràcies.”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Començo per aquí. No sóc conscient que no estiga resolt, però en tot cas ja li plantejaran a la
Comissió d’Espai Públic. Em comenta el regidor d’Esports que sí que s’estan revisant contínuament,
però en tot cas no conec el detall i l’informaran, bé siga el regidor d’Esports o el regidor de Via
Pública.
Pel que fa als bescanviadors, el que sí que em comenten és que hi ha una partida pel que fa a la línia
d’inversions a edificis municipals, i que per tant, està previst en este pressupost que vostès no han
votat. Per cert, per a totes estes coses que demanen calen recursos, i els recursos s’han de portar
amb pressupost o amb modificacions pressupostàries. Ho dic perquè ara tots estos parcs infantils
s’han fet gràcies al pressupost, no s’han fet gràcies a vostès. I gràcies a això hem pogut fer set parcs
nous més els que ja vam fer l’any passat. Perquè si vostès haguessen votat el pressupost, potser
haguéssim pogut també ajudar-nos a dir què és el que volen o on el volen. Però en tot cas, van votar
en contra de poder tindre parcs infantils. Mai hi havia hagut tants parcs infantils a la ciutat, ni mai
havien estat tan nous els parcs infantils de la ciutat.
Dir-li també que el vaixell que hi ha al parc és inclusiu i, per tant, està preparat també per a xiquets
que puguen tindre discapacitats. Sí que és cert que no hi ha gronxadors i és un dels temes que tenim
pendents per tal de poder-se portar a terme, i crec que ja li he contestat a tot el que m’havia
preguntat.
Alguna qüestió més?
Doncs en tot cas, un cop... Ai, perdó, m’he deixat el senyor Vallespí. Disculpe, disculpe. Com que no li
anava el micro, ja li he donat... Disculpe, disculpe. Té la paraula el senyor Vallespí.”
Intervenció del Sr. Vallespí
“Sí, senyora alcaldessa. No compto que siga culpa dels pressupostos. Fa tres anys que estic aquí i
sempre vaig de costat a costat. M’ho podrien arreglar, per favor?”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Este crec que serà fàcil, però en tot cas, reitero que... Bé, no sabem si és fàcil o no, potser ens caldrà
també que aprovi la modificació pressupostària per tal de poder canviar el sistema de so del ple de
l’Ajuntament de Tortosa.
Dit això, acabem avui la sessió. Moltes gràcies i bona tarda.”
*-*-*
I sense cap més assumpte per tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió a les vint hores i vuit
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental
sgJACE

VIst i plau
L’alcaldessa
sgMRP
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