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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
08 / 2022

ASSISTENTS

Alcaldessa–presidenta:
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL

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

Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 

Han excusat la seva assistència:
ARNAU CASTRO, SERGI

Tortosa,  essent  les  divuit  hores  del  dia  dos  de
maig  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

ORDRE DEL DIA

I. PART RESOLUTIVA

PRESIDÈNCIA

01.  Proposta d’acord de denominació del pavelló poliesportiu de Ferreries amb el nom de ‘Pavelló
Poliesportiu de Ferreries Jordi Angelats i Ballonga’.

02. Proposta d’acord de nomenament de membre del Consell de Poble de Els Reguers.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

03. Dictamen d’acord d’establiment de dos dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada a
Tortosa per a l’any 2023.
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04.  Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la celebració de correbous a Els Reguers.

SERVEIS CENTRALS

05. Dictamen de proposta d'acord d’aprovació dels preus públics per espectacles de pagament que es
desenvoluparan durant la Festa del Renaixement 2022.

06. Dictamen d’aprovació de la declaració d’especial interès o utilitat municipal, relativa  a diverses
construccions,  instal·lacions o obres  i  de l’atorgament de la  corresponent  bonificació en la  quota
tributària de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 

07.  Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular Tortosa–Alternativa Municipalista per
defensar i preservar els drets laborals de les treballadores dels serveis externalitzats.

08.  Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular Tortosa–Alternativa Municipalista per
sol·licitar la creació d'una escola bressol pública al municipi de Tortosa.

09. Proposta del grup municipal Movem Tortosa–Movem Terres de l’Ebre–En Comú Guanyem per la
creació d'habitatge públic al barri del Castell.

10. Proposta del grup municipal Movem Tortosa–Movem Terres de l’Ebre–En Comú Guanyem per una
llar d'infants pública a Tortosa Ciutat.

11.  Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya–Candidatura de Progrés  per
instar a la creació d’una unitat de Trastorns de conducta alimentària a les Terres de l’Ebre.

12. Proposta del grup municipal Ciutadans–Partido de la Ciudadanía per la millora de la seguretat a la
ciutat.

13. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya–Tortosa Sí–Acord Municipal per
aclarir els fets  de l’espionatge contra el moviment independentista català.

14. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya–Tortosa Sí–Acord Municipal pel
trasllat del monòlit homenatge a l’alcalde Rodríguez.

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:

- 17/2022, de 17/03/2022 - Extraordinària i urgent.
- 18/2022, de 28/03/2022 - Ordinària.
- 19/2022, de 24/03/2022 - Extraordinària i urgent.
- 20/2022, de 04/04/2022 - Ordinària.
- 21/2022, de 31/03/2022 - Extraordinària i urgent.
- 22/2022, de 07/04/2022 - Extraordinària i urgent.
- 23/2022, de 11/04/2022 - Ordinària.

b) Resolucions de l’Alcaldia:

- De la 0001/2022 a la 0269/2022.
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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

PRESIDÈNCIA

01. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE DENOMINACIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE FERRERIES
AMB EL NOM DE ‘PAVELLÓ POLIESPORTIU DE FERRERIES JORDI ANGELATS I BALLONGA’

Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

«El Pavelló poliesportiu de Ferreries ha estat, entre d’altres, l’escenari de grans fites esportives del
bàsquet, sobre tot, en el bàsquet femení.

La figura de Jordi Angelats i Ballonga que ha estat un activista cultural i referent de l’esport de la
ciutat, sent una de les etapes més recordades de la seua llarga trajectòria com a president del Club
Bàsquet Cantaires durant la dècada dels 80, moment en el qual l’equip femení va aconseguir fites
esportives rellevants, com ara la consecució de diverses lligues catalanes, diverses lligues estatals i la
Copa de la Reina.

A més de president del Club Bàsquet Cantaires, també va ser jugador i president de l’equip de futbol
del CD Tortosa. També va crear la coral Cantaires de l’Ebre Delta, entitat que posteriorment va donar
pas també a altres associacions de caire social, com el Foment de la Sardana, el Grup de Danses
Folklòriques

Considerant degudament justificat i acreditat que la persona del Sr. Jordi Angelats i Ballonga ha estat
un referent per a la ciutat de Tortosa,  al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD:

Aprovar  anomenar  el  Pavelló  Poliesportiu  de  Ferreries  amb  el  nom  de  “Pavelló  Poliesportiu  de
Ferreries Jordi Angelats i Ballonga”.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«El primer punt de l’ordre del dia és la proposta d’acord de denominació del pavelló poliesportiu de
Ferreries, amb el nom de «Pavelló Poliesportiu Jordi Angelats i Ballonga», i començo saludant la seua
família, els seus fills, Jordi i Montse, i també al president del club de bàsquet Cantaires.

Com sabeu, el 14 de març passat coneixíem la trista noticia de la mort de l’estima Jordi Angelats.
Diem adéu a un activista de la cultura popular de Tortosa, però també a un referent del món esportiu
de la ciutat, i em permetran també, un referent per a molts tortosins i tortosines, entre ells per a mi,
perquè era una persona molt i molt estimada. Gràcies a la seva passió, a la seva empenta, va crear la
coral Cantaires de l’Ebre-delta, posteriorment va donar pas també a altres entitats, com el foment de
la sardana, el grup de danses folklòriques o el club de basquet cantaires. Va fundar l’equip de bàsquet
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al  1968,  i  durant  els  anys  següents  va  portar  el  nom  de  Tortosa  per  tot  el  territori  espanyol,
especialment l’equip femení, on va tindre també un pes molt important la seva dona, Montse, que és
qui també va iniciar el món del bàsquet femení. I també amb aquell femení Sabor d’Abans, que tots
recordem que va portar títols tan importants de bàsquet durant l’època de la dècada dels 80.

Va ser  també president  de futbol,  del  Club Deportiu  Tortosa,  cosa que també demostra  la  seua
vitalitat pel que fa a les entitats esportives, a esperonar la ciutat i a estar al capdavant de diferents
entitats.

El passat 24 d’abril vam celebrar també i homenatjar la seva figura amb un homenatge, però avui el
que portem avui és també este homenatge, per tal de poder anar més enllà, també com a Ajuntament
de Tortosa, un espai que per a ell va ser molt important. 

Els últims anys vam tenir la sort de poder compartir amb ells, com a ajuntament, moments especials,
com va ser el fet de portar la bandera de la ciutat durant l’ofrena de les festes de la Cinta de l’any
2019,  en  representació  del  bàsquet  Cantaires,  al  qual  l’ajuntament  el  va  fer  portador  pel  seu
aniversari, pels seus 50 anys de trajectòria, o el passat desembre, quan vam cloure la Capital de la
Cultura Catalana fent-li  un reconeixement com a mestre de la cultura tortosina i,  per tant, també
homenatjant-lo a l’escenari de l’auditori Felip Pedrell.

El pavelló de Ferreries, per això, el recordem sempre lligat amb aquell moment de màxim esplendor
del bàsquet a Tortosa, amb figures com Rosselló, Anna Sunyer, Rosa Castillo, que molts sempre els
hem  tingut  molt  presents,  i  recordem  molt  aquella  època,  generacions  de  tortosins  i  tortosines
aconseguint lligues estatals, lligues catalanes i una copa de la Reina i, per tant, tot allò en un moment
en què Jordi era el president.

Per tant, avui el que portem a aprovació, i que a més a més hem signat tots els grups municipals, per
tant, també per unanimitat i també molt satisfetes d’este acord, és que el nom del pavelló on es van
viure tants i tants èxits, i que tots estos èxits sempre han anat associats a la figura de Jordi Angelats i
Ballonga com a president, siga anomenat amb el seu nom. Per tant, avui el que portaríem és això,
aprovació, i com dic, compta també amb la unanimitat de tots els regidors i signat per tots els grups
municipals. 

No sé si algú demana la paraula? Té la paraula el senyor Faura.”

Intervenció del Sr. Faura

“Gràcies, alcaldessa. Regidores i regidors.” 

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Perdó, senyor Faura. Té la paraula el senyor Roig, que me l’he saltat.”

Intervenció del Sr. Faura

“Disculpe, disculpe.”

Intervenció del Sr. Roig

“Alcaldessa, regidors, només unes breus paraules per donar, com deia l’alcaldessa, suport unànime al
que pensem que és un reconeixement just i necessari reconegut. Jo només voldria posar en valor una
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frase, com ha dit l’alcaldessa, i que l’any passat li vam fer un homenatge com a mestre de la cultura,
en el marc de la Capital de la Cultura Catalana. I si recorden vostès ell, amb una crossa, va anar
pujant poc a poc les escales i va dir: «No us preocupeu, que hi arribo.» Jo penso que això defineix molt
el  seu caràcter,  la  seua  manera  de ser,  sempre  arribava  a  fer  el  que ell  es  proposava.  Persona
tossuda, que per tant, va fer molt per la cultura i per l’esport, per tant, jo penso que avui és just i
necessari  fer  aquest  reconeixement  amb  el  pavelló,  i  també,  com  ha  dit  l’alcaldessa,  amb  la
unanimitat de tots els grups municipals. Per tant, una salutació i una abraçada ben forta a tota la
família, a tot el club dels Cantaires, representat aquí pel seu president, i moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té ara la paraula el senyor Faura.”

Intervenció del Sr. Faura 

“Gràcies, senyora alcaldessa. Com deia, companyes i companys regidors, regidores, família del senyor
Jordi Angelats. Em primer lloc, felicitar-los per aquest fet, per ser vostès els hereus d’una persona que
acredita este reconeixement que li  han fet,  i  que es queda curt.  D’altra banda, agrair-los,  com a
família, haver-nos permès a la resta de tortosins compartir una persona tan vital, una personalitat tan
important  per  al  món del  bàsquet,  en general  per  al  món de la  cultura,  com era  el  senyor  Jordi
Angelats.

És,  sense  dubte,  un  dels  tortosins  il·lustres,  és  una  d’aquelles  persones  que  fa  gran  Tortosa.
Enhorabona i gràcies per haver-nos deixat compartir aquest temps.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Té la paraula el senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan

“Gràcies.  Regidors  i  regidores.  També  saludar  en  primer  lloc  la  família  del  senyor  Angelats  i  al
president del club bàsquet Cantaires de l’Ebre-delta. Evidentment, el senyor Jordi Angelats i Ballonga
va ser una persona amb una llarga trajectòria esportiva i cultural a la nostra ciutat, per la qual cosa
també des de Movem Tortosa li tenim el màxim respecte i compartim esta idea de posar el seu nom al
pavelló municipal situat al barri de Ferreries.

Angelats va saber impulsar el nostre folklore en uns anys molt complicats, a l’empara dels Cantaires
delta, i també de diverses entitats, posant en valor les nostres jotes i també altres danses tradicionals
del nostre país. Un treball incansable que va fer durant tota la vida, la qual cosa va comportar una
ciutat, una Tortosa amb una cultura més rica i més viva.

I per altra banda, també com s’ha dit aquí, en l’aspecte esportiu va saber conduir este club bàsquet
Cantaires de Tortosa durant molts anys, a fites mai imaginables, aconseguint també, com tots sabem,
diverses lligues catalanes, espanyoles, la copa de la Reina, i fins i tot el triplet en una ocasió com ell,
orgullós, sempre mos recordava.

Per tant, celebrem que per unanimitat tots els grups polítics avui fem este reconeixement a la seva
figura. Recordem, per tant, el senyor Angelats per sempre més, posant el seu nom a un pavelló que
tantes victòries i tantes alegries ens ha portat a la ciutat, i esperem també que la seua família estiguin
satisfets amb esta decisió que avui  prenem com a ciutat i  com a ajuntament de Tortosa. Moltes
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gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula la senyora Cinta Espuny.”

Intervenció de la Sra. Espuny

“Alcaldessa, regidors, regidores, família del senyor Jordi Angelats, en aquest cas Montse i Jordi, també
president  del  Cantaires.  Recordar  Jordi  Angelats  és  recordar  amb emoció  una  persona  que  hem
estimat i estimarem sempre. Exemple per a aquells que ens hem dedicat a alguna associació, a algun
club, a alguna entitat, és d’aquelles persones que voldries tindre al teu club.

Va ser forjador de l’esport, que se li va atorgar per la Generalitat, que sabeu que atorga a aquelles
persones  que  han  fet  una  llarga  trajectòria  dedicada  al  món  de  l’esport,  que  han  deixat  una
empremta,  que  han fet  ofici  del  seu  esport,  que  han fet  que  realment  el  recordem per  la  seva
dedicació. 

Va ser fundador dels Cantaires al 1968, impulsor del bàsquet femení, aquell bàsquet femení que el
recordarem sempre a nivell nacional, a nivell estatal, a nivell europeu. Aquell pavelló de Ferreries ple,
tots amb el bàsquet femení. Va estimar la ciutat, això és molt important. Va estimar la ciutat i va
treballar incansablement per fomentar el que més estimava, l’esport i la cultura.

El pavelló de Ferreries portarà el seu nom, portarà el nom d’una persona exemplar, una persona
estimada, una persona activista, un forjador, un mestre. Per tant, el nostre reconeixement a què això
siga possible i que serveixi d’exemple per a totes les futures generacions.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots pel suport a la proposta, estic segura que ell avui estarà molt
content i confiem també en aconseguir molts i molts èxits al nou pavelló Jordi Angelats i Ballonga. I
gràcies a la família i al president del club per avui també acompanyar-nos.»

*-*-*

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.

02. DICTAMEN PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DE MEMBRE DEL CONSELL DE POBLE DE ELS
REGUERS.

Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

«Celebrades eleccions municipals el dia 26 de maig de 2019 i constituïda aquesta Corporació, el Ple
d’aquest Ajuntament, en sessió de data 7 d’octubre de 2019, adoptà l’acord de nomenament de
membres del Consell de Poble de Els Reguers.

Atès el Decret 1251/2022, d’11 d’abril, pel qual es disposa el cessament de la senyora Anna Rehues i
Grau com a representant personal de l’Alcaldessa al poble de Els Reguers i el nomenament de la
senyora Esther Vidal i  Sabaté com a nova  representant personal de l’Alcaldessa  al poble de Els
Reguers, qui ja era membre del Consell de Poble de Els Reguers en qualitat de vocal nomenada a
proposta del Grup Municipal de Junts per Tortosa.
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Atès que cal  nomenar membre del Consell  de Poble de Els Reguers en substitució de la  senyora
Esther Vidal i Sabaté.

Atès allò establert, en relació als consells Territorials, als articles 34 a 37 i a l’annex I del Reglament
municipal de participació ciutadana de l’Ajuntament de Tortosa. 

Per  l’exposat,  en  base  a  la  potestat  d’autoorganització  municipal  i  d’acord  amb  la  designació
efectuada pel grup municipal de Junts per Tortosa, al Ple proposo adoptar el següent ACORD:

Primer.- Aprovar el nomenament la senyora Anna Rehues i Grau com a membre del Consell de Poble
de  Els   Reguers,  en  qualitat  de  Vocal,  a  proposta  del  Grup  municipal  de  Junts  per  Tortosa,  en
substitució de la senyora Esther Vidal i Sabaté.

Segon.- Donar compte de l’acord adoptat a les persones designades, perquè en tinguin coneixement i
als efectes que correspongui.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la proposta d’acord de nomenament de membre
del Consell del Poble de Els Reguers. En este cas és la proposta que fa el Grup Municipal de Junts per
Tortosa, de canvi del seu representant. Entenc que queda aprovat per tots els... Té la paraula el senyor
Faura.”

Intervenció del Sr. Faura

“És un tema de govern, per tant, nosaltres ens abstindrem.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Queda aprovat... Té la paraula el senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan

“Sí, també és per manifestar la nostra abstenció.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies.»

*-*-*

Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb 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 JUNTS (7), PSC–CP (3), Cs (1)  i
nou  abstencions  corresponents  als  membres  de  la  corporació  dels  grups  municipals  de
MT–MTE–ECG (5) i ERC–TS–AM (4).

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

03.  DICTAMEN  D'ACORD  D'ESTABLIMENT  DE  DOS  DIES  FESTIUS  ADDICIONALS  D'OBERTURA
COMERCIAL AUTORITZADA A TORTOSA PER A L'ANY 2023.
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Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

«El departament competent en matèria de comerç, amb l'audiència prèvia del Consell Assessor de la
Generalitat en matèria de comerç, va establir, mitjançant l'Ordre EMC/117/2021, de 25 de maig, el
calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i els dies festius per als anys 2022 i
2023.

Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic
per  a l'any  2023 són:  8  de gener,  25 de juny,  12 d'octubre,  26 de novembre,  6,  8,  17 i  24 de
desembre.

Segons l’article 36.2.c) de la Llei 18/2017, de l’01 d’agost, de comerç, serveis i fires, determina que
el nombre màxim de diumenges i festius que els establiments comercials poden romandre oberts
durant  l’any  és  de  vuit.  Així  mateix,  afegeix  que  cada  ajuntament  ha  de  designar  dos  festius
addicionals per al seu àmbit  territorial municipal,  que s’hauran de comunicar d’acord amb el que
s’estableixi a l’ordre del departament competent en matèria de comerç.

La Federació Tortosa Més proposa com a dos dies festius d’obertura comercial autoritzada per l’any
2023 els diumenges 2 de juliol i 10 de desembre.

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat, adoptat en sessió de
data 20 d’abril de 2022.

Al Ple es proposa adoptar els següents acords:

Primer.– Aprovar l'establiment dels dies 2 de juliol i 10 de desembre de 2023 com els dos dies festius
addicionals  d'obertura  comercial  autoritzada  aplicables  a  Tortosa  per  a  l'any  2023,  d'acord  amb
l'Ordre EMC/117/2021, de 25 de maig.

Segon.- Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Comerç.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passem  ara  al  dictamen  d’acord  de  l’establiment  de  dos  dies  festius  addicionals  d’obertura
comercial  autoritzada a Tortosa per  a l’any 2023. En este cas,  són els dos dies acordats amb la
Federació de Comerç i Serveis Tortosa Més. Són el 2 de juliol i el 10 de desembre. Moltes gràcies.»

*-*-*

Sotmès  l’assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament  acorda  aprovar  la  proposta  per
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.

04.  DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ  DE  LA  CELEBRACIÓ DE  CORREBOUS A  ELS
REGUERS.

Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

«El poble de Els Reguers, dintre del marc de les seves festes, ve celebrant activitats de caràcter taurí i
popular, com és la Festa del Correbous, declarada d'interès tradicional per acord del Parlament de
Catalunya.

Donat que el poble de Els Reguers té previst celebrar la Festa del Correbous els dies 25 i 26 de juny
de 2022.

En virtut d’allò que disposa la normativa: 
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• Text Refós de la  Llei  de protecció d'animals,  aprovat pel  decret  Legislatiu 2/2008, de 15
d'abril.

• La Llei 34/2010 de l’1 d’octubre de la regulació de les festes de bous tradicionals.
• El Decret 156/2013, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei

34/2010, de l'1 d'octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous.

Vist  que  l'organització  és  sabedora  del  compliment  de  totes  i  cadascuna  de  les  mesures  que
s'estableixen en aquest tipus d'activitats.

Atès que ha estat dictaminat favorablement pels membres assistents de la comissió informativa de
Promoció de la  Ciutat  de data  20 d'abril  de 2022,  al  Ple  de la  Corporació proposo l'adopció  del
següent,
 

ACORD:

Fixar els dies 25 i 26 de juny ,donat que hi ha antecedents d'aquesta celebració, per a la realització
de la Festa del Correbous al poble de Els Reguers i sol·licitar autorització al Servei de Joc i espectacles
de la Delegació de Govern de les Terres de l'Ebre, a dits efectes.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passem a la proposta d’acord de la celebració dels correbous a Els Reguers. No sé si hi ha alguna
qüestió? Algú demana la paraula? Té la paraula el senyor Albacar.”

Intervenció del Sr. Albacar 

“Primerament, nosaltres estem per la defensa de totes les tradicions de les Terres de l’Ebre. Però
abans de començar volem donar el nostre suport als afectats per la covid, tant sanitària, social com
econòmicament. També rebutgem la guerra a Ucraïna. 

I ja entrant en el tema, defensem les tradicions de les Terres de l’Ebre, per tant, el nostre vot serà
favorable. I per una altra part, ens agradaria una mica conceptualitzar legalment l’article 46 de la
Constitució Espanyola, que marca els principis rectors de la política social i econòmica per garantir la
conservació del patrimoni cultural, on està la tauromàquia i totes les festivitats tradicionals dels bous.

Per  una  altra  part,  la  Llei  18/2013,  del  12 de  novembre,  regula  tota  la  tauromàquia  i  totes  les
activitats amb bous com a patrimoni cultural. I finalment, la nota informativa del número 85/2016 del
Tribunal  Constitucional  marca  que  la  Generalitat  de  Catalunya  no  té  competències  per  prohibir
espectacles taurins.

Per  tant natros,  a part  de votar-hi  a favor,  encoratgem tots els  partits  d’aquí  a què defensen els
correbous a les Terres de Ebre, que s’oposen a la llei, que ho porten la CUP i els Comuns al Parlament
de Catalunya i l’únic que volen és retallar les tradicions de les Terres de l’Ebre. Per tant, natros votem
a favor d’este punt i encoratgem a tots per a què voten en contra de la proposta de llei per retallar les
tradicions de les Terres de l’Ebre al Parlament de Catalunya. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Té la paraula el senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan 

“Sí, és per manifestar la nostra abstenció.”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies.» 

*-*-*

Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb quinze
vots  a  favor,  que  suposa  la  majoria  absoluta  del  nombre  legal  dels  membres  de  la  corporació,
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de JUNTS (7), ERC–TS–AM (4),
PSC–CP (3), Cs (1) i cinc abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal
de MT–MTE–ECG (5).

SERVEIS CENTRALS

05. DICTAMEN  DE PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER ESPECTACLES DE
PAGAMENT QUE ES DESENVOLUPARAN DURANT LA FESTA DEL RENAIXEMENT 2022.

Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

«Vist  que  amb  motiu  de  la  Festa  del  Renaixement  aquesta  Administració  Pública  desenvolupa
diferents  activitats  lúdic  -  culturals,  que  són  objecte  de contraprestació  econòmica  per  part  dels
ciutadans que assisteixen, que no es veuen regulades per les ordenances municipals vigents i que
suposen l'aplicació d'un preu públic com és el cas de la venda d'entrades en espectacles d'aforament
limitat de la Festa.

Atès que segons el RDL de 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, en el seu article 41 s’estableix que les entitats locals podran establir preus públics
per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que
no concorrin en cap de les circumstàncies especificades en l’article 20.1.B d’aquesta llei.

Atès que l'article 44 del text refós, de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix que «l'import
dels preus públics haurà de cobrir, com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada»,
encara que «quan existeixin raons d'interès social, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho
aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests
casos  s'hauran  de  consignar  en  els  pressupostos  de  l'entitat  les  dotacions  oportunes  per  a  la
cobertura de la diferència resultant en el cas que n'hi hagi. 

Vist  que  el  cost  dels  espectacles  és  superior  a  la  previsió  d'ingrés,  resultant  deficitari  per  a
l'administració, però es prioritza, per part d'aquesta, el desenvolupament d'esdeveniments culturals
com a eina, a nivell municipal, per afavorir l'apropament a la ciutadania d'aquest tipus de serveis.
L'ajuntament de Tortosa considera oportú facilitar un adequat accés a la cultura mitjançant l'admissió
d'aquest dèficit, amb l'objectiu de recolzar l'accés general de la ciutadania i afavorint la redistribució
social  i  l'equilibri  territorial.  Aquestes  representacions  de  caràcter  singular  i  específiques,  estan
creades i dissenyades per a aquest esdeveniment, suposant un reclam i una oferta per a afavorir la
participació activa o ajudar al procés de desenvolupament social i cultural. Es pretén assolir un màxim
aforament amb preus més assequibles, al mateix temps que suposa un actiu per a la promoció de la
ciutat i el desenvolupament local.

Vist que es disposa de suficient consignació pressupostària en la partida 2022-FES-33801-22609, de
Festa del Renaixement de l'exercici 2022, per fer front a les despeses que suposen la realització
d'aquests espectacles de pagament.

Vist que la gestió de la venda d'entrades d'aforament limitat serà efectuada per l'organització de la
festa, no suposant cap tipus de despesa addicional al cost total dels espectacles.

Vist l’informe econòmic-financer emès en data 30 de març de 2022 per la Cap de la Unitat de Festes.
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Vist l’informe núm 197/2022 emès per la Intervenció Municipal en data 31 de març de 2022 .

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Serveis Centrals, emès en sessió de 26 d’abril
de 2022.

Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:

PRIMER: Aprovar les tarifes següents:

1.a Tarifes generals per espectacles d'aforament limitat durant la Festa del Renaixement (del 21 al 24
de juliol):

Taverna d'Enrico= 11€
Commedia dell'arte= 6€
Abanderats= 3€
Manlabars= 3€
Espectacle amb foc= 3€

1. b Tarifes diferenciades en els següents supòsits:

Tarifa infants de (6 a 12 anys) i carnet jove:
                  
                            Taverna de Enrico = 10,00€ (9,1%)

              Commedia dell'arte = 5,00€ (16,66%)
              Abanderats= 2,00€ (33,33%)
              Malabars= 2,00€ (33,33%)

                            Espectacle de foc = 2,00€ (33,33%)                
          

Tarifa per la compra del Pack dels 5 espectacles: 21€

SEGON.- Publicar el corresponent anunci al BOPT per al seu coneixement general.

TERCER.- Publicar el present acord a l’apartat corresponent de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Tortosa.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és l’aprovació dels preus públics per a espectacles de
pagament que es desenvoluparan durant la Festa del Renaixement. No sé si hi ha alguna qüestió? Té
la paraula el senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan
 
“És per manifestar la nostra abstenció.”

*-*-*

Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb quinze
vots  a  favor,  que  suposa  la  majoria  absoluta  del  nombre  legal  dels  membres  de  la  corporació,
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de JUNTS (7), ERC–TS–AM (4),
PSC–CP (3), Cs (1) i cinc abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal
de MT–MTE–ECG (5).

06.  DICTAMEN D’APROVACIÓ  DE  LA  DECLARACIÓ  D’ESPECIAL  INTERÈS  O  UTILITAT  MUNICIPAL,
RELATIVA   A  DIVERSES  CONSTRUCCIONS,  INSTAL·LACIONS  O  OBRES  I  DE  L’ATORGAMENT  DE  LA
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CORRESPONENT  BONIFICACIÓ  EN  LA  QUOTA  TRIBUTÀRIA  DE  L’IMPOST  SOBRE  CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES.

Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, 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
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 26 d’abril
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 
«

Expedient NIF/CIF
Cognoms  i  noms/
Raó Social

Expedient/Ubicació /
Descripció Obra Informe Bonificació

2022-GIN-
G0402-000023

Y4672854G   MD SHAARIF BAPARY
2021-IMA-M0401-000155
C/ Gil de Frederich, 4 4rt 2ª
Reforma de cuina i bany

Favorable 90%

2022-GIN-
G0402-000025

52603154S
FRANCESC XAVIER 
ROLLAN BESALDUCH

2021-IMA-M0401-000378
C/ Mercè, 3 - 3r
Substitució de fusteries exteriors

Favorable 90%

2022-GIN-
G0402-000026

P4300000I
DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA

2021-IMA-M0401-000332
C/ de la Rosa, 6
Reforç estructural

Favorable 90%

2022-GIN-
G0402-000027

47936900R
NAIMA DAUDEN 
MORENO

2019-IMA-M0401-000521
C/ Santa Cinta, 29 de Vinallop
Habitatge unifamiliar entre 
mitgeres i adequació espai exterior

Favorable 50%

»

*-*-*
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa

Passem a la declaració d’especial utilitat municipal de diverses construccions, instal·lacions o obres a
la bonificació tributària de l’ICIO. No sé si hi ha alguna qüestió o es pot aprovar? Queda aprovat.»

*-*-*

Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimi-
tat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 

07. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE TORTOSA PER DEFENSAR I
PRESERVAR ELS DRETS LABORALS DE LES TREBALLADORES DELS SERVEIS EXTERNALITZATS.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal de Candidatura d’Unitat
Popular Tortosa–Alternativa Municipalista:

«D’ençà de l’inici  de la crisi al 2008, hem vist com la classe treballadora ha anat perdent drets i
empitjoran les seves condicions laborals. Un cop més, la classe treballadora ha tingut que suportar les
conseqüències d’una crisi global fruit de les polítiques neoliberals. 

Primer la reforma laboral del 2012 aprovada pel Partit Popular va suposar un instrument per debilitar
els drets de les treballadores, desequilibrant a favor de les empreses l’estructura de la negociació
col·lectiva i precaritzant el mercat de treball. 

Algunes de les mesures més lesives  van ser:  la  reducció  de la  indemnització per  acomiadament
improcedent de 45 a 33 dies per any de servei, amb un màxim de 24 mensualitats, en lloc de 42;
l’ampliació i flexibilització de les causes d’acomiadament col·lectiu i individual objectiu, especialment
de les econòmiques; la supressió dels salaris de tramitació; l’augment de les facilitats empresarials
per modificar unilateralment les condicions de treball;  prioritat aplicativa dels convenis d’empresa
enfront dels d’àmbit sectorial; eliminació de la ultraactivitat dels convenis passat un any des del final
de la seva vigència. 

A hores d’ara, amb el govern més progressista de la història, s’ha demostrat que la reiterada promesa
electoral de derogar la reforma laboral ha estat una farsa. La reforma laboral impulsada pel govern
del PSOE-Unidas Podemos no suposa en absolut una derogació de l’última reforma laboral i manté
intactes els aspectes essencials d’aquesta. 

Un dels col·lectius que ha més ha sofert aquest retrocés en els seus drets ha estat el del personal
externalitzat  de  les  administracions  públiques.  Són  constants  les  externalitzacions  dels  serveis
públics,  fet  que provoca un desconeixement per part  de l’administració pública de les condicions
laborals de les treballadores de les empreses adjudicatàries i de com es realitzen les seves jornades
de treball. 

Moltes empreses, amb l’única finalitat del benefici econòmic, deixen de complir amb les obligacions i
drets laborals envers les seves treballadores que presenten el servei a la nostra ciutat i no es veuen
emparades pel consistori. 

És per aquest motiu que la CUP Tortosa demana que des de l’Ajuntament es defensin i preservin els
drets laborals dels treballadors i treballadores de les empreses adjudicatàries de la ciutat de Tortosa i
per això proposem l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.-Crear  una  comissió  sobre  contractació  pública  responsable  amb  criteris  socials  per  tal
d’elaborar un document que estableixi les clàusules socials que s’han de complir en la contractació
pública municipal. 

-  Pàg. 13 / 48 -           JACE / erc



SEGON.-Crear un canal obert per a rebre qualsevol demanda de mediació o denúncia per part de
treballadores  d’empreses  adjudicatàries.  L’Ajuntament  haurà  de  vetllar  perquè  les  treballadores
tinguin un accés àgil a aquest canal de denúncies i perquè se’ls mantingui l’anonimat. 

TERCER-Realitzar  una  diagnosi  de  les  condicions  laborals  de  les  persones  treballadores  de  les
empreses  contractistes  i  imposar  sancions  a  aquelles  empreses  que  incompleixin  les  condicions
laborals establertes als plecs de clàusules administratives i tècniques. 

QUART-Establir com a criteri d’adjudicació, en els plecs de clàusules de les licitacions, la millora de les
condicions de treball de la plantilla que executi el contracte, condicions establertes per l’últim conveni
col·lectiu vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual.
 
CINQUÈ-Establir com a condició especial d’execució, en els plecs de clàusules de les licitacions, el
manteniment de la plantilla de treballadores adscrita a l’execució del contracte i descrita als plecs,
sense que procedeixi suspendre o extingir  els contractes de treball  de la plantilla, excepte en les
suspensions  o  extincions  conseqüència  de  la  voluntat  de  la  persona  treballadora  o  en  els
acomiadaments disciplinaris. »

*-*-*

Aquesta proposta DECAU,     en no trobar-se present a la sessió l'únic membre del grup proposant.

08.  PROPOSTA DE  GRUP MUNICIPAL  CANDIDATURA D’UNITAT  POPULAR TORTOSA SOL·LICITANT LA
CREACIÓ D'UNA ESCOLA BRESSOL PÚBLICA AL MUNICIPI DE TORTOSA

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal   Candidatura d’Unitat
Popular Tortosa–Alternativa Municipalista :

«Una escola bressol  és  una necessitat,  un servei  social  que hauria de ser  bàsic.  Són importants
perquè  ajuden  a  reduir  les  diferències  socials,  la  desigualtat  entre  homes  i  dones  i  ajuden  al
desenvolupament físic,  intel·lectual,  emocional  i  social  dels  xiquets i  xiquetes.  Una escola bressol
ajuda a crear eixa identitat col·lectiva en tres eixos: 

1.  Reduint  les  diferències  entre  rics  i  pobres. És  una  de  les  funcions  de  l’escola  pública.  I
l’escolarització durant els primers anys de vida, és una de les eines més útils per fer-hi front. És amb
més inversió en educació, com més podem atacar el cercle viciós de la pobresa estructural.  Una
escola  bressol  no  acabarà  amb la  pobresa  del  nostre  municipi,  però  serà  una  eina  valuosa  per
intentar trencar la pobresa estructural que arriba a més d’un 20% de la nostra població.

2. Més igualtat efectiva entre homes i dones. Una escola bressol pública és també imprescindible per
millorar el dret de les dones a tenir una vida més digna. Sense escoles bressols públiques, són les
dones qui han de tenir cura dels fills i filles. Qui es queda a casa és la dona. Com les dones cobren
menys (un 25%) i tenen treballs més precaris, qui renuncia a la seua vida laboral (o a l’esfera pública)
total o parcialment, és la dona. Com és la dona qui es dedica a la cura dels fills i filles (quasi el doble
de temps setmanalment),  és  qui  més dificultats  té  per  buscar  treball  o  només busca contractes
parcials que facen compatible el treball amb el rol de mare (un 72% dels contractes a temps parcial a
l’estat són per a dones). Calen diners i recursos per reduir la desigualtat efectiva entre homes i dones.
I una escola bressol pública no acabarà amb el problema, però és una de les eines més efectives per
reduir-lo.

3.  L’educació  com a eina  per  garantir  el  creixement  personal  de tots  i  totes  des  de  la  infància.
L’escolarització  en  els  primers  anys  segons  el  Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de
Catalunya  ajuda  a  un  millor  desenvolupament  físic,  intel·lectual,  social  i  emocional.  I  això  és
especialment important en aquells infants amb un entorn social més desfavorable.

El finançament? Una plaça d’escola bressol pública té un cost de 4.800€ anuals: 1/3 de la despesa
l’assumeixen les famílies, 1/3 la Generalitat i 1/3 els ajuntaments, poc més de 150.000€ per a 100
places, el que tan sols representa un 0,41% del pressupost municipal. 
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El Govern de la Generalitat ha anunciat la gratuïtat de l'escolarització per a xiquetes i xiquetes de P2
en les escoles bressol públiques finançant els 1.600€ anuals que assumeixen les famílies, mentre
que finançarà 72€ mensuals de les quotes de les escoles bressol privades, dels 285€ que es paguen
de mitjana. Això vol dir que cap família a Tortosa ciutat podrà beneficiar-se d'esta mesura en no tenir
una escola bressol pública municipal. 

Pels motius abans esmentats, proposem al ple municipal de Tortosa els següents acords: 

1. Fer un estudi que analitze el cost i possibles ubicacions d’una escola bressol municipal pública al
municipi de Tortosa per al curs 2022-23.

2. Realitzar la modificació pressupostària necessària per tal d'engegar una escola bressol pública al
municipi de Tortosa.

3. Garantir una oferta mínima de 100 places.
 
4. Apostar per la gestió 100% pública.

5. Establir la tarificació social progressiva en els cursos on no existeix la gratuïtat.

6. Demanar al govern de la Generalitat la calendarització d’un pla per tal de garantir la gratuïtat i la
universalitat de l’escolarització de P0 a P3, assegurant la titularitat i el finançament complet per part
de la Generalitat de Catalunya. »

*-*-*

Aquesta proposta DECAU,     en no trobar-se present a la sessió l'únic membre del grup proposant.

09. PROPOSTA  DE MOVEM TORTOSA PER  LA CREACIÓ D’HABITATGE PÚBLIC AL BARRI DEL CASTELL.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal Movem Tortosa–Movem
Terres de l’Ebre–En Comú Guanyem :

«El Barri del Castell és un dels més emblemàtics de la nostra ciutat. Ubicat en una situació privilegiada
amb vistes immillorables sobre la resta de la ciutat, amb una bona orientació i ben assolellat. Compta
amb tots els ingredient per viure-hi bé. És un dels barris més antics de la ciutat que compta amb
traces romanes, àrabs i medievals i conforma, juntament amb el barri de Sant Jaume, la part més
antiga de Tortosa. 
 
És un barri fortament degradat i en un estat molt avançat de ruïna. De les 107 cases que formaven el
barri abans les obres d’urbanització, només 8 estan en bon estat. De la resta, 48 estan en perill
d’esfondrament i les altres 51 són ja solars, deixant com a resultat més d’un 90% del barri en estat
d’abandonament. 
 
En conseqüència, gran part de l'espai públic ha perdut fins i tot les traces dels carrers, alguns dels
actuals ja consten només sobre plànol i per recuperar-los s'ha de fer gairebé un treball d'arqueologia.
El mateix passa amb les instal·lacions bàsiques urbanes com les xarxes elèctriques, d'abastiment o el
clavegueram, que actualment són només testimonials. 
 
Llevat de la última actuació, la falta d’inversió pública històrica al barri, i també els seus contigus,
Rastre,  Sant  Jaume,  etc.  ha  deixat  la  zona completament desocupada.  Malgrat  la  gran quantitat
d'habitatges que existeixen, atès  que és un teixit  dens de parcel·la  petita,  no  ha estat  rehabilitat
tampoc per la iniciativa privada, que no ha vist la oportunitat de rendibilitzar el seu patrimoni, i ha
entrat en un bucle de degradació continuada. 
 
Tal com vam reclamar a la moció presentada en aquest plenari per Movem Tortosa el 5 de Juliol de

-  Pàg. 15 / 48 -           JACE / erc



2021 de suport a iniciatives que garanteixin el dret a l'habitatge, davant de la crisi  crònica de la
manca d'habitatge públic que pateix la ciutadania, sobre tot els col·lectius més vulnerables, provocada
per la desregulació d'un dret bàsic, la devaluació dels salaris i  la precarització del mercat laboral
tornem  a  demanar  la  inversió  de  fons  públics  per  a  la  creació  de  nou  habitatge  social  a  preu
assequible.  
 
Atès que el Barri del Castell ofereix les possibilitats per rehabilitar habitatges de propietat municipal
així com crear noves promocions d’habitatge social a l’igual que passa amb el call jueu i altres barris
històrics de Tortosa.  
 
Atès que Tortosa no ha efectuat cap promoció d’habitatge social en els darrers 15 anys.  
 
Per aquest motius, el grup municipal de Movem Tortosa proposa al ple de l’Ajuntament de Tortosa
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Dotar de recursos públics suficients per a creació d'una primera promoció d'habitatge públic
de lloguer social al Barri del Castell així com a la resta de barris històrics de la ciutat.  
 
SEGON.- Garantir els subministraments bàsics d'urbanització, d'aigua, llum i telecomunicacions com a
part d'un habitatge digne al Barri del Castell. 
 
TERCER.-  Tirar endavant una ampliació pressupostària per a habitatge social i polítiques socials per
arribar de forma progressiva fins a la mitjana europea d'habitatge públic. 
 
QUART.- Incloure, dins dels projectes de fons europeus, almenys una promoció d'habitatge públic, per
destinar-la a lloguer social al Barri del Castell. 
 
CINQUÈ.- Fomentar la participació activa de la població en la política d'habitatge i urbanisme.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«I passaríem al punt 9, que és la proposta del Grup Municipal Movem Tortosa – Movem Terres de
l’Ebre – En Comú Guanyem, per a la creació d’habitatge públic al barri del Castell. Té la paraula el
senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan

“Gràcies. Regidors, regidores. Presentem esta moció per a crear habitatge públic al barri del Castell.
Tots sabem que el barri del Castell és un dels més emblemàtics de la nostra ciutat, que està ubicat en
una situació privilegiada, amb vistes immillorables a la resta de la ciutat, amb una bona orientació i
ben assolellat. Compta amb tots els ingredients, per tant, per a viure-hi bé, i és també, evidentment,
un dels barris més antics de Tortosa, tenint en compte la seva situació als peus del castell de la Suda.
 
És un barri fortament degradat i en un estat molt avançat de ruïna, més enllà, evidentment, de les
actuacions que s’han pogut fer durant estòs últims anys. I la realitat és que de les 107 cases que
formaven el barri abans de totes les obres, només n’hi ha una desena que estan en bon estat, de la
resta, 48 estan en perill d’esfondrament i les altres 51 ja s’han convertit en solars, deixant com a
resultat un gran percentatge del barri en estat d’abandonament.

En conseqüència, gran part de l’espai públic s’ha perdut, fins i tot les traces pels carrers, alguns dels
quals  ja  consten  només  sobre  el  plànol,  i  per  recuperar-los  s’ha  de  fer  gairebé  un  treball
d’arqueologia.

A partir d’aquí, tal i com vam reclamar des de Movem Tortosa, en l’última moció presentada el 5 de
juliol de l’any 2021, de suport a iniciatives que garantixen el dret a l’habitatge, davant la crisi crònica
de la manca d’habitatge públic que patix la ciutadania, i també a la nostra ciutat, provocada per la
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situació  política  que tenim,  i  també la  situació  de precarització  de part  de la  societat,  tornem a
demanar la inversió de fons públics per a la creació de nou habitatge social a preu assequible a
Tortosa. I en este sentit, pensem que el barri del Castell oferix les possibilitats per a, d’una banda
rehabilitar habitatges de propietat municipal, així com de crear noves promocions d’habitatge social, a
l’igual que passa al Call Jueu o a altres barris històrics de Tortosa. I a més a més, sobretot si tenim en
compte que en estos últims 15 anys no s’ha fet cap promoció d’habitatge públic a nivell municipal.

Per tant, els acords que presentem són els següents: primer, dotar de recursos públics suficients per a
la creació d’una primera promoció d’habitatge públic de lloguer social al barri del Castell, així com a la
resta  de  barris  històrics  de  la  ciutat;  en  segon  lloc,  garantir  els  subministraments  bàsics
d’urbanització, d’aigua, llum i telecomunicacions, com a part d’un habitatge digne al barri del Castell; i
després, tirar endavant una ampliació pressupostària per a l’habitatge social i polítiques socials per
arribar de forma progressiva fins a la mitjana europea d’habitatge públic; i sobretot, incloure dins dels
projectes de fons europeus almenys una promoció d’habitatge públic per destinar-la a lloguer social al
barri del Castell.

Per tant, és una proposta que fem des del nostre grup per intentar millorar la situació de l’habitatge a
la ciutat, i en este barri en concret de Tortosa. Moltes 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 estem a favor de crear habitatges
públics de lloguer social per garantir l’habitatge a les famílies més desafavorides, tal i com marca la
Constitució Espanyola. És positiu buscar finançament de fons europeus per poder entendre aquesta
mesura, per tant, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Roig.”

Intervenció del Sr. Roig

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. En primer, com sempre abans d’intervenir, en nom
del Grup Municipal Socialista solidaritzar-nos amb tots els afectats i afectades per la triple crisi –
sanitària, econòmica i social– de la covid, i també tot el suport a la gent d’Ucraïna, que està patint
esta guerra injusta, com són totes les guerres. 

Els socialistes sempre hem estat a favor de la implementació de mesures polítiques actives per un
habitatge digne en condicions assequibles, així  com per habitatge social.  És per això que amb la
regidora  d’Habitatge  estem  treballant  per  a  l’aplicació  de  polítiques  actives  i  ho  estem  fent
desenvolupant  accions i  mesures,  com vostès  ja  saben,  perquè  esta  regidora  d’Habitatge estigui
informant puntualment a les comissions de Territori i Serveis a les Persones, en el benentès de la
problemàtica social que comporta l’habitatge, de totes aquelles accions que s’estan duent a terme
des del govern municipal.

A nivell municipal, com és sabut, estem per l’aplicació de polítiques actives d’habitatge, la creació
d’un  pla  d’habitatge  en  el  qual  creiem  molt,  partint  de  l’anàlisi  i  la  diagnosi  de  la  situació  de
l’habitatge a  Tortosa,  no  només al  nucli  antic  sinó  a tota  la  ciutat,  que definirà  les  estratègies  i
propostes a desenvolupar per garantir  els drets dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne i  en
condicions assequibles.

L’impuls de l’oficina local d’habitatge, el pla conjunt amb entitats per evitar desnonaments i talls de
subministraments de serveis, inversió en adquisició d’immobles al nucli antic i millores en edificis per
destinar-los a habitatge d’emergència, treball a l’espai tècnic i relació d’habitatge al procés comunitari
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de Tortosa, en col·laboració amb col·legis professionals i immobiliaris, i altres agents en temes del dret
a l’habitatge. 

A més a més, estem treballant estretament amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de
Catalunya i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que ja ha anunciat que destinarà part dels fons Next
Generation a diferents programes d’ajuts per tal d’impulsar promocions d’habitatge social a la ciutat. 

Actualment  s’està  treballant  en  el  programa  1  d’ajuts  a  rehabilitació  a  nivell  de  barri,  que
paral·lelament als programes 3, 4 i 5, ajuts a rehabilitació d’edificis, ajuts a actuacions de millora
d’eficiència energètica i ajuts a l’elaboració del llibre d’edificis existents, per a la rehabilitació i relació
de projectes respectivament.

Posteriorment sortirà el programa 6, en el que actualment s’està treballant conjuntament amb la
Generalitat,  i  que són els ajuts per a la creació d’habitatge social,  i  és en este sentit  que estem
treballant conjuntament, per tal de poder desenvolupar i acollir-nos a aquestes subvencions. També
estem treballant en el barri del Castell, com vostè molt bé ha dit, en actuacions que s’han portat a
terme com el passeig de les Cultures, en què s’ha portat a terme una important regeneració urbana
del barri. 

És en este sentit que li vam proposar modificar els acords de la seva moció, afegint al punt primer «per
comptar amb el suport econòmic de l’Agència d’Habitatge de Catalunya», tal com en el seu temps va
fer l’INCASOL, o de fons estatals provinents dels Next Generation, donat que ja estem treballant per
aconseguir-los. I també al punt quart, a més del barri del Castell, afegir altres barris que puguen ser
fruit de les tasques del pla local d’habitatge. Vostè no ha acceptat cap de les dues propostes, però tot
i  així  li  votarem a favor, perquè hi creiem. Creiem en què hem de desenvolupar polítiques actives
d’habitatge,  i  creiem  que  el  pla  local  d’habitatge,  com  he  informat  a  les  diferents  comissions
informatives –i acabo, alcaldessa– és una eina bàsica que ens permetrà també determinar quines
prioritzacions hem de fer en un barri, l’altre, o quines són les zones més importants que hem de fer.

En qualsevol cas...”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Senyor Roig...”

Intervenció del Sr. Roig

“Acabo, una última cosa. En qualsevol cas, com que jo crec que s’han de fer primer són els fons Next
Generation, i  crec que l’Agència Catalana de l’Habitatge ha de ser important. També lamento que
vostè tampoc..., al Parlament de Catalunya li hagi donat suport als pressupostos de la Generalitat, i no
fes que des de l’àmbit de la Generalitat es facin convenis públics amb els ajuntaments, perquè vostè
sap que si no és amb el suport de la Generalitat de Catalunya, és molt difícil que els ajuntaments,
com passa a tot arreu a Catalunya, poguéssim tirar endavant estes mesures. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Té la paraula el senyor Rima.”

Intervenció del Sr. Rima 

“Sí, gràcies, bona tarda. No m’estendré tant com el senyor Roig, no us preocupi. En principi estem
d’acord  amb el  que  vostè  explica  a  la  seva  exposició  de  motius,  i  sí  que  li  voldríem fer  alguns
comentaris  que de fet,  coincideixen en part  amb els que el  senyor  Roig ha explicat.  Pensem que
l’explicació  que  dona  del  barri  del  Castell  és  absolutament  lògica  i  necessària,  però  també  ens
agradaria  que  pogués  ampliar-se  a  altres  sectors  de  la  ciutat,  que  trobem que  estan  igualment
necessitats, inclús diríem que no només la part del nucli antic, voldríem que l’habitatge estigués el
més repartit possible a tot el que és la ciutat de Tortosa.
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Una dada que segur que sap: l’objectiu del lloguer social ha de ser el 7 per cent segons el pla, i en
aquest 7 per cent a mi em sembla que no estem, si no vaig equivocat. Per tant, ja li comento, li
avanço, el nostre vot és favorable. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Tomás.”

Intervenció del Sr. Tomás

“Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. Senyor Jordan, la majoria dels enderrocs de les
cases que ens parlava en el seu argumentari, van deixar d’existir abans d’este govern, segurament
quan vostè estava al govern, i en tot cas, ja li ha dit el company regidor d’Urbanisme que sí que s’ha
fet promoció d’habitatge públic.

Dit això, de la moció que ens presenta avui el Grup de Movem, es desprèn una imatge, que parla del
barri  del  Castell  des  de  la  seva  habitual  òptica  de  negativitat  i  manca  de  reconeixement  a  les
complicades actuacions realitzades des de l’Ajuntament de Tortosa en la millora del barri, amb les
obres  realitzades  fins  el  moment  en  aquest  mandat,  i  que  potser  avui  també  cal  recordar:  la
urbanització del carrer de la Mercè, el Palau de Justícia, la millora del carrer Sant Felip Neri, renovació
completa de la plaça dels Estudis i el carrer Jurista Miralles. En paral·lel, s’ha impulsat la millora del
centre  d’interpretació  de  la  festa  del  Renaixement  a  l’espai  Sant  Domènech,  i  s’ha  urbanitzat
completament el passeig del barri del Castell, concretament els carrers costa dels Capellans i costa
del  Castell,  convertint-se  en  un  actiu  turístic  rellevant  i  amb la  petjada  cultural  de  l’obra  de  les
escultures d’Ignasi Blanc. S’ha fet molta feina, més que mai, senyor Jordan, i és el nostre objectiu i
voluntat continuar en aquesta direcció. 

Fem memòria de com estava aquell entorn. Vam començar amb l’obra de la plaça de l’Absis. També la
plaça elevada, a les mateixes façanes de l’absis. La construcció d’un espai multiusos polivalent a
l’absis. Adquisició i posterior rehabilitació de l’avui Casa de Festes, seu del Departament de Festes de
l’Ajuntament de Tortosa. I al marge de totes les accions abans comentades, una de les accions en
curs  que ha de permetre  millorar  encara  més el  passeig  del  Castell,  que permetrà  l’adquisició  i
urbanització del conjunt de cases de l’absis, punt que no va comptar amb el seu vot favorable per
garantir-ne la viabilitat econòmica dels 400.000 euros destinats a aquesta millora que consten en el
pressupost. Totes aquestes accions lliguen amb l’obra de la catedral, Cota 0, i l’obra en curs a Santa
Anna i el primer tram de costa dels Capellans. 

Malgrat les millores enumerades, que són una realitat de l’obra realitzada, vostè només utilitza les
coses més negatives per donar la seva imatge particular de Tortosa. Bé, vostè sabrà.

Habitatge públic. Simplement li demanàvem sol·licitar els recursos pertinents a les convocatòries que
es publiquen dels fons Next Generation o de l’Agència de l’Habitatge, per poder crear una primera
promoció d’habitatge, i vostè ens ha dit que no. Per tant, vostè és del «no» absolutament a tot. Ara és
quan intentarem no caure en la seva idea immobilista, i malgrat tot, no acceptar la nostra proposta
d’esmenar i garantir que tirem endavant amb l’ajut econòmic necessari, li votarem favorablement.

Amb tot dir-li una vegada més, senyor Jordan, que el seu pes a la Generalitat per garantir l’aprovació
del pressupost en aquest cas també s’ha materialitzat en zero euros. Esperem que en una propera
ocasió puga aconseguir i ajudar-nos a tindre els recursos necessaris per tal de tirar endavant esta
primera proposta d’habitatge públic. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula, per cloure la moció, el senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan 

“Gràcies, regidors i regidores. En primer lloc, agrair el vot favorable de tots els grups municipals. La
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primera reflexió és el tema del pla local de l’habitatge, i compartim la idea, com deien des d’Esquerra
Republicana, que faria falta tindre este document. El problema és que fa 16 anys que el reclamem.
Hem votat diferents mocions aquí, a l’ajuntament, s’ha votat en contra per part de Convergència en el
seu dia, també d’Esquerra, i ara, a les portes de les eleccions, després de 16 anys, estan a punt
d’elaborar-lo. Una mica tard –una mica tard. Però en tot cas, tenim esperança.

En segon lloc, en relació amb el tema dels fons europeus, és una oportunitat i per això presentem la
proposta. I precisament el pressupost de la Generalitat que sembla que l’hagi fet jo, i estic orgullós
d’este interès, hi ha més de 1.000 milions en relació amb polítiques d’habitatge, bàsicament perquè
venen dels fons europeus, i  és per això que s’obriran convocatòries, i  és per això que els  estem
demanant en esta moció que la incloguen.

I de fet, al quart punt, i aquí també contesto al senyor Roig i al senyor Tomàs, ja ho diu clarament la
nostra moció: inclou, dins dels projectes dels fons europeus, almenys una promoció d’habitatge públic
per al barri del Castell. Per tant, l’esmena que vostès m’estaven demanant era supeditar, fer alguna
cosa quant a habitatge al barri del Castell si aconseguíem la subvenció. I ja els he dit que natros
pensem que, evidentment s’ha de demanar la subvenció, i per a això està el quart punt, però que si
per alguna qüestió no ens la donessen, igualment l’ajuntament hauria de fer habitatge social en este
barri que està degradat. Perquè de visió negativa tampoc cal, senyor Tomàs, és una visió realista. 

Evidentment, jo ja li he dit a l’exposició de motius que s’han fet actuacions, només faria falta després
de 15 o 16 anys. Però la realitat és que encara, quant a habitatge, no s’ha fet res al barri del Castell, i
la  proposta  que  natros  fem  avui  en  positiu  és  que  facen  alguna  cosa,  perquè  és  evident  que
l’habitatge ha de ser un dret, és evident que no s’ha fet absolutament res en este aspecte, i és evident
que la immensa majoria de les cases d’este barri estan degradant-se. Per tant, Movem Tortosa, com a
primer  grup  de  l’oposició,  evidentment  fiscalitza  el  govern  i  a  la  vegada  proposa  al  govern  i  la
demostració és que avui han aprovat esta moció.

Per tant, esperem que més enllà de les paraules i de la moció, realment demanen estes ajudes a les
subvencions que es derivaran dels fons europeus a partir de l’Agència Catalana de l’Habitatge, i que
poguéssem incorporar, per tant, la rehabilitació d’habitatge social a tota la ciutat, especialment als
barris antics, i concretament en este cas al barri del Castell. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies.»

*-*-*

Sotmès  l’assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament  acorda  aprovar  la  proposta  per
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.

10. PROPOSTA  DE MOVEM TORTOSA PER  UNA LLAR D’INFANTS PÚBLICA A TORTOSA CIUTAT.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal Movem Tortosa–Movem
Terres de l’Ebre–En Comú Guanyem :

«Tortosa és una de les escasses ciutats de més de 30.000 habitants de Catalunya que avui dia encara
no compta amb una llar d’infants pública. Només hi ha aquest servei disponible a Jesús, Bítem i
Campredó, però cap a Tortosa ciutat. 
 
Ciutats amb un nivell  de població similar compten amb més d’una llar d’infants pública. Per citar
només dos exemples de la nostra demarcació, Cambrils amb 35.064 habitants i Valls amb 24.553
compten amb dos escoles bressol públiques. 
 
Però també molts municipis de les Terres de l’Ebre com Amposta, l’Ametlla, La Sénia o pobles més
petits com Corbera d’Ebre, Tivenys o El Pinell de Brai, per citar-ne només alguns, també ofereixen
aquest servei. Per tant, Tortosa és clarament una trista excepció en aquest sentit. 
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Una llar d’infants és un servei públic bàsic que ha de donar l’Ajuntament, atès que és una necessitat
que pràcticament totes les llars tindran en algun moment, sobretot per a aquelles que no s’ho poden
permetre i que no compten amb l’alternativa i recolzament dels avis i àvies, a qui habitualment totes
les famílies carreguen amb aquesta responsabilitat per poder conciliar la vida familiar i laboral, si no
és la mare la que surt del mercat laboral per atendre els fills. 
 
Per tant, les llars d’infants contribueixen clarament a reduir les diferències socials en universalitzar
l’educació en l’etapa dels 0 als 3 anys i afavoreixen la conciliació familiar, millorant la vida de les
dones que són mares i contribuint a construir una ciutat més igualitària.  
 
A més a més, segons el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’escolarització
en les primers anys té un impacte directe positiu en els infants, ajudant a un millor desenvolupament
físic, intel·lectual, social i emocional. 
 
Amb tot això, la Generalitat ha anunciat per al proper curs la gratuïtat en l’etapa dels 0-2 anys a les
llars d’infants públiques, fet que provocarà que a Tortosa ciutat no hi hagi aquesta opció, ja que no
tenim cap llar d’infants pública. 
 
Per altra banda, el govern de l’Estat i la Generalitat han anunciat la convocatòria d’ajudes per a la
creació de llars d’infants públiques en les properes setmanes. 
 
Atès que Tortosa no té cap llar d’infants pública a la mateixa ciutat, atès que la etapa de 0-3 anys ha
de tendir cap a la universalitat i ha de poder ser accessible per a totes les famílies per la millora de
l’educació i la conciliació laboral i  familiar,  el grup municipal de Movem Tortosa proposa al ple de
l’Ajuntament de Tortosa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Instar a l’Ajuntament a iniciar els tràmits per posar en marxa una llar d’infants pública el
més aviat possible al nucli urbà de la ciutat. 
 
SEGON.- Instar a l’Ajuntament a participar en la convocatòria d’ajudes públiques anunciada per la
Generalitat i l’Estat per al seu finançament. »

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passem al següent punt de l’ordre del dia, proposta del Grup Municipal Movem Tortosa – Movem
Terres de l’Ebre – En Comú Guanyem, per una llar d’infants pública a Tortosa ciutat. Té la paraula el
senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan 

“Sí,  moltes gràcies.  Regidors i  regidores.  En este cas,  la  moció que presentem fa referència a la
necessària creació d’una llar d’infants pública a la nostra ciutat, perquè és evident que Tortosa en ple
segle XXI, al seu nucli urbà i també, ja m’avanço, no passa el mateix a Jesús, a Bítem i a Campredó, i
per tant, a tres dels pobles del nostre municipi, no hi ha una llar d’infants pública i, per tant, l’única
proposta que tenim en esta etapa educativa és,  o són, les llars d’infants privades. I  això és una
anomalia, si  comparem amb qualsevol  altra ciutat del nostre país, amb qualsevol altra capital de
comarca, que totes, com a mínim compten amb una llar d’infants pública al seu nucli principal.

I aquí també fem avui esta proposta, com l’hem fet durant tots estos últims anys en relació amb els
pressupostos municipals, perquè la Generalitat ha anunciat que per al curs vinent, d’acord amb els
objectius de la Unió Europea, i això és molt important, es farà gratuït per a les famílies el curs 0 a 2
anys per a les llars d’infants públiques, i per tant, de forma progressiva les diferents etapes seran
gratuïtes  per  als  diferents  cursos  d’esta  etapa,  ja  que  l’objectiu  és  que  més  famílies  puguen
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escolaritzar els infants de 0 a 3 anys, ja que avui dia a Catalunya, només de mitjana, el 34 per cent
dels xiquets i xiquetes en esta edat van a les llars d’infants, i això és una de les dades més baixes, no
només a nivell de l’Estat sinó a nivell d’Europa, i per això Europa està donant tants de diners per a
tirar endavant totes aquestes polítiques.

Per tant, es preveu que si hi ha més oferta gratuïta, moltes famílies apuntaran els xiquets i xiquetes a
les llars d’infants públiques, i així es podrà conciliar millor la vida familiar i també rebran una educació
a la primera etapa de la seua vida, que també s’ha demostrat que és positiva per als infants.

Per altra banda, la comissió mixta de la Generalitat i d’acord amb els fons europeus i la decisió del
Govern central, ja ha anunciat en diversos fòrums als ajuntaments la creació de noves subvencions
per a noves llars d’infants públiques, per la qual cosa també pensem que a Tortosa hem d’aprofitar
esta oportunitat, tot i que des del nostre grup, des de Movem Tortosa, considerem, o no pensem, que
esta decisió de la creació d’una nova llar d’infants pública ha d’anar lligada totalment a les ajudes i
està supeditada, a l’igual que abans dèiem, amb l’habitatge al barri del Castell, perquè pensem que
l’ajuntament ha de liderar la construcció d’esta llar d’infants, i evidentment, si després aconseguim, o
paral·lelament  aconseguim  subvencions,  benvingudes  siguen,  i  per  tant,  la  ciutat  en  sortirà
beneficiada.

Per tant i per tot plegat, proposem dos acords: per una banda, iniciar els tràmits per a la construcció o
la posada en marxa de la primera llar d’infants pública a la nostra ciutat, en relació amb el centre del
nucli urbà; i en segon lloc també entrar a les convocatòries que s’acabaran generant a través del
Govern de l’Estat i de la Generalitat en els propers mesos, per a poder aconseguir recursos per a
tindre un finançament extra per a realment poder tirar endavant la creació d’esta llar d’infants. Moltes
gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Albacar.”

Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Des de Ciutadans estem a favor de garantir l’accés a
les guarderies per a nens de 0 a 3 anys per garantir la conciliació familiar. Els pares i les mares han
de triar lliurement si volen portar els seus fills a les guarderies quan ho necessiten. És positiu buscar
finançament per a aquestes inversions a les administracions superiors, per tant, el nostre vot serà
favorable. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula la senyora Valdés.”

Intervenció de la Sra. Valdés

“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Senyor Jordan, la universalitat i la inversió en l’educació
infantil és una de les mesures més importants de les polítiques educatives per promoure el dret a
l’educació i la igualtat d’oportunitats. Cal recordar que per competència correspon a la Generalitat, és
a qui li pertoca establir la planificació de l’oferta de places i el seu finançament, d’acord amb la Llei
d’educació de Catalunya. 

L’etapa educativa d’atenció a la primera infància va esdevenir una de les prioritats de les polítiques
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públiques del Govern de la Generalitat entre els anys 2004 al 2012. Després, als següents governs,
les prioritats no van ser les polítiques públiques. El passat 1 d’abril del 2022, la Generalitat va signar
el  tercer  acord  marc  per  a  la  implementació  del  finançament  del  cost  d’escolarització  per  a  les
famílies d’infants a educació infantil  de 2 anys a les llars d’infants i  escoles bressol de titularitat
municipal, i per avançar cap a la incorporació del finançament del primer i segon curs del primer cicle
d’educació infantil.

Malgrat que l’acord és una fita positiva per reduir substancialment l’aportació de les famílies, l’actual
acord infrafinança el  sosteniment  del  servei  i  amaga un canvi  de model de gestió,  organització i
finançament de les escoles bressols municipals, i obre la porta a un possible tracte diferenciat dels
costos, la qual cosa pot arribar a revertir negativament en la ciutadania i, per descomptat, per a les
famílies.
Per altra banda, l’anunci fet pel Govern respecte de la voluntat de finançar les aportacions de les
famílies  d’infantil  de  2  anys,  amb l’actual  oferta  limitada  de  places,  pot  generar  major  grau  de
desigualtat, un tractament diferenciat i l’exclusió dels infants, depenent d’on visquen, és a dir, segons
el grau d’escolarització de 0 a 3 anys dels pobles i ciutats del país. 

Cal  que el  Departament d’Educació,  en l’àmbit  de la  taula de planificació,  iniciï  un estudi  de les
necessitats d’escolarització del municipi de Tortosa, de l’edat de 0 a 3 anys, no ens hem de quedar
només en els infants de 2 anys. Ara bé, ja que vostès han participat en l’elaboració i han donat suport
als pressupostos de l’actual Govern de la Generalitat, haguessin pogut negociar la gratuïtat del cost
total de la plaça. De totes maneres, i a pesar de no haver acceptat les nostres esmenes a la moció, li
votarem a favor la seva proposta.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula la senyora Pilar Caballé.”

Intervenció de la Sra. Caballé

“Gràcies. La necessitat de creació de places públiques en escoles bressol a la ciutat de Tortosa forma
part del model de ciutat que volem, una ciutat amb igualtat d’oportunitats. Ja ve de lluny. De fet, el
Grup Municipal d’Esquerra Republicana va portar al ple ordinari del juliol del 2005, ja fa 17 anys, una
moció per crear un mínim de 120 places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat
municipal, abans de la fi del curs 2008-2009, moment en què hi havia una subvenció per part de la
Generalitat notòriament superior a les anteriors ocasions.

Malauradament, esta moció va ser rebutjada per culpa del vot negatiu del govern en aquell moment,
format pel  Partit  Socialista i  Iniciativa per Catalunya. En la moció,  la defensa del  «no» del govern
municipal  la  va fer  el  portaveu del  Grup Municipal  d’Iniciativa,  el  que seria actualment Movem o
Comuns. I no s’entén este vot quan s’estava finalitzant la construcció d’una escola bressol. Llàstima,
ja la tindríem des de fa més de 10 anys.

Després del poble de Jesús van ser Campredó i Bítem, i mos alegra que almenys les famílies dels tres
pobles puguen del servei. Però el plenari de Tortosa encara no ha aconseguit aprovar la moció de
creació d’una escola bressol a la ciutat. Sense anar més lluny, el vot de qualitat de l’alcaldessa Roigé
va impedir-ne l’aprovació al setembre del 2019, en este mateix mandat. Avui es torna a posar el tema
sobre  la  taula,  en  un  moment  en  què  s’ha  fet  un  important  avenç  per  part  del  Govern  de  la
Generalitat, amb la gratuïtat de l’escolarització dels xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, impulsada per la
conselleria d’Educació, liderada per Esquerra. 
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I és que a partir del curs vinent, l’escolarització dels xiquets i xiquetes d’infantil 2 serà gratuïta a les
escoles bressol públiques. És una mesura que permet la universalització de l’educació infantil a tota
la ciutadania, permetent la conciliació laboral i familiar i reduint els costos d’escolarització, i sense
oblidar que millora l’equitat entre tots els xiquets i xiquetes, ja que l’etapa d’educació infantil és clau
per al desenvolupament de les seves capacitats i actituds, i per a la seva personalitat.

Sobre les objeccions que ha fet la senyora alcaldessa en relació amb esta moció, en el sentit que a les
escoles bressol les places són ofertades, s’ha plantejat el motiu? No serà perquè hi ha famílies que
no poden fer front als costos d’una llar d’infants privada i decidixen no dur el fill o la filla per deixar-lo
a càrrec de la iaia o el iaio? O bé, s’està a casa sense treballar o amb jornades reduïdes un dels dos
progenitors,  majoritàriament  la  mare,  incrementant  la  desigualtat  de  gènere?  I  és  que  amb  el
finançament d’infantil 2 hi ha molta diferència entre dur el fill o la filla a una llar municipal o privada.
Mentre a la municipal la gratuïtat és total, amb una subvenció de 1.500 euros per xiquet, que fins ara
paguen les  famílies,  a  la  privada la  subvenció  només és  la  meitat.  Una ciutat  com Tortosa,  que
disposa d’uns serveis públics, com per exemple les instal·lacions esportives públiques...”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Senyora Caballé...”

Intervenció de la Sra. Caballé

“...no és capaç de tenir una escola bressol pública. Acabo. Per tot això, senyor Jordan, des del Grup
d’Esquerra – Tortosa Sí, donarem suport a la moció. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula la senyora Espuny.”

Intervenció de la Sra. Espuny

“Alcaldessa, regidores i regidors

Tortosa  està  formada  pel  municipi  de  Tortosa  i  els  5  pobles.  Disposem  de  8  llars  d’infants
autoritzades, de les quals 3 són públiques, a part disposem de centres de suport familiar. A la ciutat
de Tortosa hi ha llars d’infants amb places privades i una híbrida que és el cas de Creu Roja, que
també té una vessant social, on l’Ajuntament de Tortosa hi col·labora.

A partir del proper curs, el 2022-23 hi haurà gratuïtat però no de tots els cursos de les Llars d’infants
com es diu en aquesta moció o s’ha explicat a les rodes de premsa. És a dir no és cert el titular de ja
s’iniciarà la gratuïtat de l’escolarització de 0 a 3 anys. En aquesta primera etapa es donarà cobertura
a infantil 2 (I2).

Es subvenciona a les públiques i privades. No es subvenciona la totalitat, sinó la meitat. I, en el cas de
les famílies vulnerables, la seva totalitat siguin públiques o  privades.

En el cas de les llars d’infants privades, es subvencionarà 800€ per infant/curs. I, les famílies en
situació  de  vulnerabilitat,  disposaran  de  800€  addicionals.  Per  tant,  a  igual  que  la  pública  i  el
problema està resolt.

Reconeixem els beneficis per als infants, i l’educació infantil és una etapa clau pel desenvolupament
de  la  personalitat,  capacitat  i  aptituds,  millora  les  habilitats  socials  i  actituds  positives  cap  a
l’aprenentatge.
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Pensem que és necessari ja que hem comentat molts cops la davallada de natalitat que estem vivint,
farà un impuls a l’ocupació màxima de les places existents, ja que la realitat a Catalunya és que la
bona part de les places no es cobreixen i al municipi de Tortosa no n’és una excepció. Esperem que
les famílies que no pensaven escolaritzar els seus fills i les seves filles ho facin amb aquesta ajuda
econòmica.

Esperem que això tingui continuïtat i que es faci una previsió de la rehabilitació dels espais i que això
no vagi en detriment de les altres etapes educatives.

Estem a favor de la gratuïtat de les Llars d’Infants, però calen ajudes, ajudes reals que cobreixen la
totalitat del seu cost, són moltes Llars que estan dient que amb 1600€ a les públiques o els 800€ a
les privades no cobriran la despesa.

I vam demanar-li al Sr. Jordan una modificació a la moció que presentava MOVEM al punt 1 on s’insta
a l'Ajuntament a iniciar els tràmits per posar en marxa la llar d’infants pública el més aviat possible al
nucli urbà de la ciutat de Tortosa, afegint que sempre que existeixen línies d’ajut per a la construcció
de les Llars d’Infants per part de l’Estat o de la Generalitat que garanteixin el finançament per la seva
construcció així com el finançament per al seu funcionament. Modificació que no ens ha acceptat.

Respecte a la construcció d’una nova Llar d’Infants aquest Govern no la va construir ja que el tripartit,
del qual vostè en formava part, va anul·lar les ajudes a la construcció. Hagués estat bé que com a
diputat aprovant els pressupostos de la Generalitat, demanés una partida per la construcció de les
llars i una altra per millorar el finançament dels Ajuntaments, així com una ajuda pel manteniment de
les llars.

Com pensa vostè pagar la construcció d’una llar? D’on treurà els recursos del personal?

Tot  i  això,  li  votarem  a  favor  la  seva  moció  però  esperem  que  hi  hagi  ajudes  a  la  construcció,
funcionament i manteniment i esperem que faci la seva feina al Parlament i que sigui una realitat.”

Intervenció del Sr. Jordan

“...regidores. Mire, començaré amb la senyora Espuny, perquè realment... Jo ja sé que ho porta escrit i
no escolta el debat, però ja li he dit que s’ha anunciat de forma oficial, informe’s vostè, a la comissió
mixta, en presència de les entitats municipalistes de Tortosa la creació d’unes línies d’ajuts per a la
creació de noves llars d’infants públiques. Per tant, ni jo ja he fet la feina ni és veritat el que vostè diu.
És  que  ja  està  anunciat  tant  pel  Govern  de  l’Estat  com pel  Govern  de  la  Generalitat  amb fons
europeus. Per tant, ja poden donar-li mil voltes a la història, que el que vostès estan aquí dient és que
ja està anunciat. Si vostès no s’assabenten, perquè sembla que és el que està passant, doncs no em
responsabilitzen a mi de coses que ja estan anunciades públicament en diferents fòrums, a nivell
europeu, a nivell estatal i a nivell català. Per tant, estes ajudes existiran. 

Segona cosa. L’esmena no ens l’han acceptat perquè, exactament com abans li he dit amb el barri del
Castell:  independentment  d’aconseguir  estès  subvencions,  pensem  que  l’ajuntament  ha  de  tirar
endavant una llar d’infants pública, perquè és una anomalia i per tant, no té cap sentit no fer-ho, com
la immensa majoria de la ciutadania pensa.

I després, no digui coses que jo no he dit, perquè natros hem dit que la gratuïtat serà a les llars
d’infants públiques de 0 a 2, i això està escrit aquí, a la moció, i és el que hem dit perquè és la
realitat. Per tant, no digui que jo he dit que seran totes gratuïtes. Etapa 0-2, que és el curs que serà
gratuït. A partir d’aquí es farà després de forma progressiva. 

Després, vostès també per la premsa han dit el tema de la natalitat. A Catalunya, només el 34 per
cent dels alumnes van a les llars d’infants, i l’objectiu és intentar aconseguir que vagin molts més
infants per a la conciliació familiar de tots els pares i mares d’estos xiquets i, per tant, s’ha de garantir
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una xarxa pública i gratuïta. I les ajudes que es donen a les privades, que evidentment les coneixem,
no vol dir que arribin a tothom, perquè evidentment, encara s’hauran de pagar unes quotes, cosa que
a les públiques seran totalment gratuïtes.

Per tant, natros considerem important que s’aprove esta moció i que realment, a partir d’ara, mos
poséssim a treballar per a construir esta primera llar d’infants pública al centre urbà de la nostra
ciutat, i agrair el vot favorable de tots els grups municipals. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Només un aclariment: demanar-li en primer lloc una mica de respecte per als companys
regidors, en este cas per a la companya Cinta Espuny, per com ha parlat d’ella i com l’ha tractat.
Perquè ella, en tot cas, no li ha dit que no coneixia les subvencions per a la construcció. Si vol, es
torna a repassar la  seua intervenció.  Ella  el  que li  ha  dit  és que les subvencions per  a les llars
d’infants d’enguany són dels de 2 anys, del grup de P2, no de 0 a 2 anys; de 2 anys. Perquè si fos
progressiu, com ha dit vostè, acabarà sent progressiu i llavors sí que serà de 0 a 2 anys, però en estòs
moments és de 2 anys, que és el que ella li ha clarificat, no de 0 a 2 anys. Només és un curs, no són
tots els cursos. Per tant, és això el que li ha dit.

I també li ha comentat que en este cas no ha sortit encara cap ajuda. Que hi hagi hagut un acord que
vostè coneix millor com a diputat? És probable, però que això hagi sortit publicat a algun lloc i que es
vegi que l’Ajuntament de Tortosa s’hi pot acollir i que hi hagi prou recursos per a totes les llars que es
volen construir al país, a dia d’avui, zero. Per tant, quan això surti, si realment existixen uns recursos
per tal que l’Ajuntament de Tortosa es puga presentar a una construcció que en el seu moment vostès
van deixar perdre, doncs natros ens hi presentarem. 

Però el que li demano és això, una mica de respecte i sobretot que escolte. Té la paraula, senyor
Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan

“Respecte,  tot.  Jo simplement he dit,  perquè la senyora Espuny m’ha dit «vostè no està informat,
informe’s més», jo li he dit que també s’informe ella. Per tant, el respecte aquí és el mateix, en tot cas.
 
Quan dic 0-2, estic fent referència al mateix. Potser és un tema en el que no ens entenem, però quan
es parla a nivell, per exemple, del Parlament, d’este debat, 0-2 vol dir això, el curs dels 2 anys. I per
tant, les tres etapes... Sí, sí, es diu així, infant 0, infant 1, infant 2, i per tant, 0-0, 0-1, 0-2. És el que jo
els  estava dient  de forma progressiva.  Per  tant,  per  això  estic  dient  que a  la  nostra  moció  està
redactat així i així ho hem dit. És que seria dir una tonteria dir una cosa que no és. Per tant, és evident
que és per a este curs, i per això jo mateix els he explicat que serà de manera progressiva. Per a tots
els xiquets que tenen 2 anys a la nostra ciutat, l’any que ve, si no tenim cap llar d’infants pública, no
tindran la plaça gratuïta, com sí tindran a la resta de ciutats.

I sobre la convocatòria de les subvencions, més enllà que vostès ho coneguen o no ho coneguen, ja
els he dit que natros pensem que l’hem de fer igual. Però si a banda hi ha estes ajudes, que ja els he
dit que sí perquè s’han anunciat en diferents fòrums, doncs aprofitem l’ocasió i, a més, això està
recollit a la nostra moció. 

Per tant, voluntat que...”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Se li ha acabat el temps, senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan 

“... es faça la moció, és evident i, per tant, espero que realment actuen i la facen. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Queda aprovada la moció.»

*-*-*

Sotmès  l’assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament  acorda  aprovar  la  proposta  per
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.

11.  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  PARTIT  DELS  SOCIALISTES  DE  CATALUNYA  PER  INSTAR  AL
GOVERN  DE  LA  GENERALITAT  A  LA  CREACIÓ  D’UNA  UNITAT  DE  TRASTORNS  DE  CONDUCTA
ALIMENTÀRIA A LES TERRES DE L’EBRE.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal  Partit dels Socialistes de
Catalunya–Candidatura de Progrés:

«Els trastorns de la conducta alimentària (TCA) són un grup de trastorns mentals que es caracteritzen
per alteracions del pensament i del comportament en relació amb l'alimentació, el pes o la figura. Les
seves conseqüències es produeixen tant en l’àmbit nutricional, biològic, psicològic i social. Es poden
desenvolupar patologies físiques importants i,  en casos molt extrems, poden arribar a provocar la
mort, ja sigui per desnutrició com per suïcidi.

Estos  trastorns  afecten  principalment  a  adolescents  i  dones  joves.  Segons dades  de l’Associació
Contra l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB), els TCA afecten majoritàriament a dones (6% de les dones en
pateixen). De fet, 9 de cada 10 persones afectades són dones, amb una mitjana d’edat de 24 anys.

El confinament que hem patit arran de la pandèmia ha fet créixer, encara més, a Catalunya i a la resta
d’Espanya  els  Trastorns  de  Conducta  Alimentària  d’una  manera  més  creixent,  especialment  en
l’anorèxia i  la  bulímia, en un 27%. Les consultes ambulatòries per aquest tipus de patologia han
augmentat en un 25% el 2021. Actualment, segons l’Institut Català de la Salut, més de 400.000
persones pateixen algun tipus de TCA arreu de l’Estat Espanyol, una  malaltia que afecta de manera
igual a tots els segments de la societat, i a tots els territoris. Així, a  les Terres de l’Ebre es calcula que
entre 800 i 1000 adolescents pateixen aquesta malaltia.

Actualment, a la província de Tarragona, la única unitat especialitzada de referència de Trastorns de
conducta  Alimentaris  (URTA)  que dona una  atenció  amb programes  intensius  i  estructurals  a  les
persones amb TCA, està a Reus i depèn de l’Institut Pere Mata.

El diagnòstic precoç i  la intervenció prematura són clau i  s’ha associat a un millor  pronòstic.  Els
professionals  de  l’atenció  primària  tenen  un  paper  clau  en  la  detecció  precoç  dels  TCA.  Les
característiques d’accessibilitat i el contacte directe i continuat amb la família, fan de les consultes
sanitàries un context idoni per identificar comportaments de risc. Però un cop detectat s’ha de derivar
la persona a una unitat especialitzada en cas de sospitar la presència d’un trastorn de la conducta
alimentària.

És  per  això  que  el  Grup  Municipal  del  Partit  dels  Socialistes  de  Catalunya  elevem  
al ple de l’Ajuntament de Tortosa la següent:
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PROPOSTA D’ACORD

PRIMER. Instar a la Generalitat de Catalunya a crear una unitat de Trastorns de Conducta Alimentaria
a les Terres de l’Ebre.

SEGON. Comunicar el present acord, de manera telemàtica, al Govern de la Generalitat, a la Mesa del
Parlament de Catalunya,  als  grups parlamentaris  del  Parlament de Catalunya, al  Departament de
Salut, als Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre i als ajuntaments dels municipis i ens locals de
Terres de l’Ebre.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passem al següent punt de l’ordre del dia, proposta del Grup Municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya – Candidatura  de Progrés,  per  instar  la  creació  d’una unitat  de trastorns de conducta
alimentària a les Terres de l’Ebre. Té la paraula el senyor Roig..”

Intervenció del Sr. Roig 

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. Presentem esta moció seguint la línia de treball del
Grup Socialista, centrada en les persones, en el seu benestar i la millora del seu dia a dia, i una
vegada més per justícia, entenem natros, territorial, per demanar la creació de la unitat especialitzada
i de referència de trastorns de conducta alimentària, URTA, a les Terres de l’Ebre. 

Els  trastorns  de  conducta  alimentària,  coneguts  com  a  TCA,  constitueixen  un  grup  de  trastorns
mentals  que  es  caracteritzen  per  les  alteracions  de  pensament  i  comportament  en  relació  amb
l’alimentació, el pes o la figura, sent els més coneguts com l’anorèxia o la bulímia. Estos trastorns
donen lloc a conseqüències importants en l’àmbit nutricional, biològic, psicològic i social, i que si no
es diagnostiquen i tracten poden donar lloc a patologies físiques importants, i en molts casos extrems
poden arribar a provocar la mort, la sigui per desnutrició o per suïcidi. 

Els  TCA,  i  l’igual  que  altres  malalties  mentals,  s’han  vist  incrementats  amb  les  restriccions  del
confinament ocasionats per la covid, especialment l’anorèxia i la bulímia, que s’han incrementat en
un 27 per cent. Segons l’Institut Català de la Salut, més de 400.000 persones pateixen algun tipus de
TCA arreu de l’Estat, i afecten majoritàriament dones, en tant que 9 de cada 10 persones afectades
són dones, amb una edat mitjana de 24 anys.

Calculem que a les Terres de l’Ebre, entre 800 i 1.000 adolescents i dones joves pateixen aquesta
malaltia.  I  dic  calculem  perquè  el  Departament  de  Salut  no  ha  facilitat  dades  concretes  per  a
Catalunya i Terres de l’Ebre. El diagnòstic precoç i la intervenció prematura són claus i s’ha associat a
un millor diagnòstic i pronòstic, i els professionals de l’atenció primària hi tenen un paper clau. Les
consultes sanitàries constitueixen un context idoni per a identificar un comportament de risc. Però un
cop detectat, s’ha de derivar la persona a una unitat especialitzada.

Actualment, a la província de Tarragona l’única unitat especialitzada de referència en trastorns de
conducta, URTA, que dona atenció amb programes intensius i estructurals a persones amb TCA, depèn
de l’Institut Pere Mata que es troba a Reus, el que denota una mancança de sinceritat cap a les Terres
de l’Ebre. 

Per això, una vegada més demanem que hagi justícia territorial envers el nostre territori i que puguem
disposar dels serveis que ens mereixem, i no estiguem sempre a la cua de tot. És per això i per aquest
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motiu  que  instem la  Generalitat  de  Catalunya a  crear  la  unitat  de  referència  de  trastorns  de  la
conducta alimentària a les Terres de l’Ebre, URTA. Les malalties mentals i els trastorns de conducta
alimentària estan més que presents a la  nostra vida del  que ens suposem, i  afecten de manera
especial adolescents i dones, i cal treballar per detectar-los i diagnosticar-los a temps i tractar-los per
evitar que vagin a més. Per això necessitem disposar dels mitjans adequats per aplicar tractaments. 

Les Terres de l’Ebre no podem quedar una vegada més arraconats perquè el problema és important i
ens afecta a totes i a tots. Cal treballar per protegir els nostres joves, que són el nostre futur. Des del
PSC de Tortosa seguim treballant per les persones i pel territori, perquè són la nostra prioritat, i en
este sentit volem comptar a casa nostra amb els professionals necessaris per tractar el trastorn de
conducta alimentària i vetllar per la salut mental dels nostres conciutadans i conciutadanes. Moltes
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 estem a favor de crear una unitat
de trastorns de conducta alimentària a les Terres de l’Ebre. Sempre demanem discriminació positiva
per a les Terres de l’Ebre per tenir  el mateix  nivell  de servei  que tot Catalunya. Per això,  des de
Ciutadans ja vam portar al Parlament de Catalunya una proposta de resolució en este sentit. Hi vam
presentar esmenes en els últims pressupostos de la Generalitat a tal efecte. Per tant, com no pot ser
de cap altra manera, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula la senyora Pilar Caballé.”

Intervenció de la Sra. Caballé

“Gràcies. Senyor Roig, els trastorns de la conducta alimentària són una xacra de la societat actual, i
sobretot ens fixem en els més joves.
 
Recordem que quan parlem dels trastorns de la conducta alimentària estem parlant de l’anorèxia, la
bulímia o la vigorèxia. Nois i noies d’entre 12 i 21 anys són els que tenen una vulnerabilitat més gran,
per no oblidar que de cada 10 malalts, 8 són dones. És que gairebé dos terços de les noies no estan
satisfetes amb el seu cos, superant el 50 per cent en el cas dels nois. 

Hem de tenir en compte que en este moment vital, la influència del grup és el més important, amb la
necessitat de ser acceptat i valorat. El model de bellesa que impera arreu –moda, publicitat, xarxes,
internet– junt amb una autoestima baixa, angoixa i insatisfacció amb la imatge corporal, poden dur a
conductes preocupants i desenvolupar-ne trastorns. I l’impacte de la pandèmia i de la covid-19 en la
salut mental ho ha agreujat, fent necessari una especial cura del benestar emocional de les persones
al llarg de la vida.

La  ciutadania  de  les  Terres  de l’Ebre  que patixen  trastorns  de la  conducta  alimentària  no  estan
desatesos, ja que tenen com a referència la unitat dels trastorns alimentaris ubicada al municipi de
Reus, dins de l’Institut Pere Mata. Però una cosa és ser atès i l’altra posar-hi facilitats d’accés, per
això cal atansar els serveis a l’usuari. Serveis necessaris com són estòs cal que estiguin el més a prop
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possible dels usuaris, per això, des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Tortosa Sí, veiem
necessària la creació a les Terres de l’Ebre d’una unitat de trastorns de conducta alimentària. Per tot
el que hem dit, senyor Roig, votem a favor de la moció. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Abelló.”

Intervenció de la Sra. Abelló
“Gràcies,  senyora alcaldessa.  Regidors i  regidores.  Senyor  Roig,  ja  li  avanço que votarem a favor
d’aquesta moció. Movem Tortosa sempre estem al costat de la sanitat pública i de totes les persones
que ho necessiten, ja que per a natros és un dret fonamental de la ciutadania, de tothom.

Tots  sabem  que  les  restriccions  de  salut  pública  degudes  a  la  pandèmia  pel  coronavirus  s’han
associat  a  efectes  psicològics  negatius,  tant  en  adults  com  en  adolescents.  Aquests  últims  són
especialment  vulnerables  a  les  conseqüències  socials  de  la  pandèmia,  com  ara  l’aïllament  i  la
depressió. 

Les dades inicials suggereixen que s’ha produït un empitjorament als símptomes dels pacients amb
trastorns alimentaris, amb un augment de les conductes restrictives. A tot això s’afegeix el retard en el
diagnòstic i maneig de tota la patologia no covid durant la pandèmia. El context s’ha agreujat per les
restriccions de mobilitat, per les limitacions d’atenció mèdica i la sobrecàrrega assistencial. També en
el retard de les cites d’especialistes, en els diagnòstics. Tot plegat en la por d’anar a un centre mèdic
per la possibilitat d’exposar-se als virus i posar en risc la salut pròpia.

Hem de recordar a més a més que hi ha estudis publicats recentment que afirmen i demostrem com
hi  ha hagut  un augment significatiu  de casos de TCA en adolescents.  Amb aquest  panorama,  la
pandèmia no només ha afectat psicològicament els adolescents, sinó també els ha deixat un temps
mort, temps que molts han intentat omplir  mitjançant l’ús d’internet i  de les xarxes socials. Unes
xarxes socials que són l’entorn frequentat pels afectats pel TCA.

Per tant, l’emergència sanitària s’ha acabat associant a resultats negatius de salut mental, incloent-hi
l’empitjorament  dels  símptomes  relacionats  amb  el  TCA.  També  el  grau  d’angoixa  i  de  malestar
significatiu, i la sensació de negativitat i hostilitat. És precisament per això que fa uns mesos, des de
Movem Tortosa vam presentar una moció sobre salut mental i joves, i vostès la van rebutjar. 

No ho vam entendre llavors, potser ara, que estan en un període de reflexió, s’han adonat també
d’això i han canviat de parer. Però ja els he dit abans que natros no actuarem igual que van fer vostès
i sí que hi donarem suport, perquè pensem que és justa la proposta que fan. Les Terres de l’Ebre
mereixem la creació d’una unitat de referència dels trastorns alimentaris al nostre territori, com el que
es va crear a Reus recentment. És un servei necessari a Terres de l’Ebre i hauria d’estar vinculada a la
fundació Pere Mata a Terres de l’Ebre.

En definitiva, a Movem Tortosa ho tenim clar: necessitem i mereixem el màxim de serveis públics,
també en sanitat, per construir un país per a tots els territoris, on les Terres de l’Ebre no siguin les
grans abandonades. Per tot el que s’ha exposat, com ja hem dit, hi votarem a favor. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula la senyora Ripoll.”
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Intervenció de la Sra. Ripoll

“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Els coneguts com a trastorns de la conducta alimentària
són alteracions greus de tipus psicològic, en relació amb l’alimentació i que afecten negativament la
salut, les emocions i la capacitat de gestionar la pròpia vida de les persones. Sovint, com comentàveu,
es manifesten en l’adolescència i en els primers anys de l’edat adulta, però també té incidència en
altres etapes de la vida.

La covid-19 i  concretament el  confinament que hem patit,  no han fet més que agreujar  aquesta
patologia. Els trastorns de la conducta alimentària es caracteritzen per una preocupació malaltissa
sobre el pes i el menjar, que deriva en conductes alimentàries perilloses, que difícilment poden ser
superats  per  un  mateix.  Produeixen  un  patiment  intens  i  acaben  desencadenant  alteracions
importants a nivells personals, familiars i socials. El seu tractament és molt complex i la seua detecció
i el primer contacte mèdic acostuma a ser el centre d’atenció primària.

Un  cop  es  té  la  sospita  diagnòstica,  es  deriva  a  diferents  especialistes  per  descartar  patologies
associades, i  depenent de la valoració es deriva a serveis especialitzats. Apropar qualsevol unitat
preventiva, diagnostica o terapèutica és important perquè afavoreix la sensibilització de la ciutadania
en la detecció precoç i l’accessibilitat. Donem suport a les seves propostes presentades, i per tot
l’exposat, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Roig, per cloure el debat.”

Intervenció del Sr. Roig

“Moltes gràcies, alcaldessa. Agraïm, com no pot ser d’altra manera, als grups municipals que han
donat suport, que són tots, a la proposta, convençuts que amb este acord avui en este plenari estem
contribuint a treballar per la millora de les persones, especialment de les més joves, i les dones de les
Terres de l’Ebre.

També  vull  fer  un  esment  especial  i  un  reconeixement  especial  a  la  sanitat  pública,  als  seus
treballadors, als professionals i les professionals de la sanitat pública, i per un tema que nosaltres
tenim molt  clar,  senyora  Abelló:  per  justícia  territorial.  Ho  hem reivindicat:  justícia  social,  justícia
territorial. Suposo que el fet de reflexionar ens dona una visió molt àmplia i més àmplia del que es
Tortosa o les Terres de l’Ebre. Vostè, en aquella moció, parlava d’un tema absolutament municipal, no
competencial.  Nosaltres  volem anar  més enllà.  No només afecta  els  tortosins  i  tortosines,  no  és
només de Tortosa el tema del TCA, afecta totes les Terres de l’Ebre. Nosaltres estem demanant aquí
un pla de justícia territorial, un servei territorial de les Terres de l’Ebre que puga donar suport i puga
donar solució a una problemàtica que és molt greu i  que afecta, evidentment, totes les Terres de
l’Ebre. 

Per tant, de nou els agraeixo el seu suport i el seu vot favorable a vostès, al seu grup i a la resta de
grups. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Queda aprovada la moció per tots els regidors i regidores presents.»
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Sotmès  l’assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament  acorda  aprovar  la  proposta  per
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.

12. PROPOSTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs)  PER LA MILLORA DE LA SEGURETAT A LA
CIUTAT. 

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal  Ciutadans–Partido de la
Ciudadanía:
 
«ATÈS que la sensació d’inseguretat a Tortosa a incrementat molt amb el creixement dels delictes com
per exemple l’increment de les ocupacions il·legals d’habitatges..

ATÈS  que els delictes d’ocupació d’edificis i habitatges, qualificats com usurpació i tipificats  en el
Codi  Penal  com  utilització  d’immobles  aliens  sense  autorització,  amb  o  sense  violència,  han
experimentat un creixement a la nostra ciutat.

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. Elaborar  un Pla Municipal per la millora en la seguretat a la ciutat, per tal d’incrementar el
nivell  de  confort  dels  ciutadans,  que  es  preguen  les  mesures  necessàries  per  minimitzar  les
ocupacions que ens estan afectant últimament a la nostra ciutat, amb col·laboració amb els diferents
cossos i forces de seguretat.

SEGON. Reforçar les mesures necessàries per minimitzar els delictes descrits i vetllar per la seguretat
i  la  convivència  veïnal  als  afectats  per  aquest  delictes,  mantenint  una  estreta  col·laboració  amb
associacions de veïns, els quals son els que coneixen millor la realitat dels seus barris.

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  a la Generalitat de Catalunya.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passem al següent punt de l’ordre del dia, proposta del Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la
Ciudadanía, per la millora de la seguretat a la ciutat. Té la paraula el senyor Albacar.”

Intervenció del Sr. Albacar 

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Bé, portem una moció a l’Ajuntament de Tortosa per
a millorar la seguretat a la ciutat. Atès que la sensació d’inseguretat a Tortosa ha incrementat molt la ,
com  per  exemple  l’increment  de  les  ocupacions  il·legals  d’habitatges,  i  atès  que  els  delictes
d’ocupació  d’edificis  i  habitatges,  coneguts  com a  usurpació  i  tipificats  en  el  codi  penal  com  a
ocupació  d’immobles  aliens  sense  autorització,  amb  o  sense  violència,  han  experimentat  un
creixement a  la  nostra  ciutat,  i  després dels  diferents  ciutadans que ens han comunicat  que se
sentien molt més insegurs últimament a la ciutat i que havien augmentat els delictes, atès tot això, el
que demanem és elaborar des de l’Ajuntament de Tortosa un pla municipal per a la millora de la salut
de la ciutat, per tal d’incrementar el nivell de confort dels ciutadans que mos ho requerixen; que es

  Pàg. 32 / 48 -           JACE / erc



Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

www.tor tosa.cat

                               

prenguin les mesures necessàries per minimitzar les ocupacions que ens estan afectant últimament a
la nostra ciutat, en col·laboració amb els diferents cossos i forces de seguretat; reforçar les mesures
necessàries per minimitzar els delictes descrits i vetllar per la seguretat i la convivència veïnal als
afectats per aquests delictes, mantenint una estreta col·laboració amb les associacions de veïns, que
són les que coneixen millor la realitat dels seus barris; i finalment, que es comunique 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 a la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Estefanía Valdés.”

Intervenció de la Sra. Valdés

“Gràcies,  alcaldessa.  Regidores  i  regidores.  Senyor  Albacar,  votarem a  favor  de  la  seva  proposta
entenent que les ocupacions il·legals d’habitatges a les que vostè fa referència estan convertint una
mancança social en un fet delictiu. Estès ocupacions il·legals no només deterioren la pau social en les
comunitats,  sinó  també  als  barris  més  desafavorits,  donant  lloc  a  problemes  de  convivència
importants i altres tipus de fets delictius. Per tant, és cert que cal impulsar els plans i mesures que
permetin incrementar la seguretat i millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, i estem treballant
coordinadament amb les associacions de veïns.

En este sentit, vull posar per endavant i lloar l’encomiable tasca que els cossos i forces de seguretat
duen a terme, en especial la Policia Local, que és qui ha de resoldre els temes més conflictius en
primera instància. Per tant, per tot l’exposat anteriorment, com ja li he dit, el nostre vot serà favorable.
Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Rima.”

Intervenció del Sr. Rima 

“Sí, gràcies. Comentar-li un parell de coses a la seva exposició. Dona la sensació que en la ciutat de
Tortosa s’ha incrementat –diu vostè– el creixement de delictes, diu que s’han incrementat molt les
ocupacions. Perdoneu, natros no tenim dades d’això, si vostè les té potser les pot afirmar, però a
natros no ens sembla que s’hagi incrementat aquesta sensació d’inseguretat. És cert que en algunes
zones residencials hi ha hagut atencions i  ens consta que estan arreglades per part de la Policia
Local, com bé deia la companya, i pels Mossos d’Esquadra. Per tant, no tenim aquesta sensació.

De totes formes, parlant de les seves propostes d’acord, molta poca cosa a dir. Ens parla d’un pla
municipal. Sap que sempre estem amb els plans de seguretat. Ens parla per millorar l’estat de la
ciutat. És evident, qui no vol millorar l’estat de la ciutat. I només un comentari, entengui en el bon
sentit el comentari, segur que ho fa, que parla de reforçar les mesures necessàries per minimitzar els
delictes descrits. Entenc que quan hi haurà el pla, veurem quines mesures fem, per tant, el segon
punt queda supeditat al primer. Per tot el que li he exposat, el nostre vot serà favorable. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Bel.”

Intervenció del Sr. Bel 

“Gràcies,  alcaldessa.  Fa  uns mesos,  Movem vam denunciar  en aquest  plenari  alguns robatoris  a
comerços del centre de la ciutat. Vostè va contestar que no en tenia constància, i va afegir que de les
dades de la  Policia  i  els  Mossos d’Esquadra no es recollia  un augment de delictes  a la  ciutat,  i
considerava Tortosa una ciutat segura. Però la realitat avui és ben diferent. Diguen el que diguen les
dades de què es disposa, el fet és que aquestes últimes setmanes hi ha hagut una onada de delictes
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d’intrusió a l’interior dels pisos mentre alguns dels seus habitants eren a l’interior dels habitatges,
amb nombrosos robatoris i també en locals comercials.

Senyora alcaldessa, si es posa en la situació de la gent afectada i dels veïns que senten com s’ha
entrat al pis inferior d’on viuen, entendrà que els veïns de Tortosa tenim una percepció que hi ha una
elevada sensació d’inseguretat ciutadana. Sabem que la policia fa una bona tasca, però creiem que
és el govern qui ha de promoure més mesures que minimitzen els delictes que descriu la moció,
mesures que es demostra que són del tot insuficients. Cal més presència policial al carrer, cal policia
de barri, més patrullatge nocturn per evitar intrusions i robatoris en tots els barris, sobretot al centre,
al nucli antic, disseminats i rodalies, i més control per evitar ocupacions il·legals d’habitatges. Votarem
a favor de la moció. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Senyor Bel, només una consideració. Esta era una moció de Ciutadans, no era una proposta
de l’alcaldessa ni del govern municipal. En tot cas s’hauria de dirigir..., crec que després de tres anys
hauríem de saber que al proposant de la moció. Si em vol fer alguna pregunta o em vol qüestionar
alguna cosa sap que té el seu torn i la seva possibilitat de poder-ho fer, però en tot cas s’ha estat
dirigint tota l’estona a mi. A més a més, la moció parlava d’ocupacions, perquè s’ha canviat aquesta
moció, no és la moció que hi havia al mateix ple, per tant, no estava parlant del que realment ha
acabat proposant la moció i el que es portava a aprovació en este plenari. Té la paraula el senyor
Saporta.”

Intervenció del Sr. Saporta 

“Bona tarda, alcaldessa. Regidores, regidors. En primer lloc, li avanço que el nostre vot serà favorable,
ja que no podem admetre ocupacions il·legals a la nostra ciutat. Estem d’acord amb què no es pot
admetre  cap  tipus  d’ocupacions,  tot  i  que  no  hem  de  criminalitzar  aquelles  ocupacions  que  es
produeixen  per  necessitat  social,  i  que  des  de  les  administracions  hem de  treballar  per  buscar
solucions immediates.

Els Mossos d’Esquadra tenen un pla de seguretat en actuacions d’aquesta índole, un pla amb el que
ja  col·labora  des  de  fa  temps  la  Policia  Local.  No  obstant,  a  banda  de  continuar  treballant
conjuntament, ens proposem adaptar aquest pla a les necessitats reals del nostre municipi, el que
ens permetrà encara més controlar i evitar aquest tipus d’ocupacions.

Respecte al que demana el segon punt de la moció, dir-li que des de la Policia Local de Tortosa i des
de  les  associacions  de  veïns  de  la  ciutat,  ja  fa  temps  que  es  treballa  conjuntament  per  donar
solucions a les ocupacions d’habitatges amb actuacions immediates, moltes d’elles iniciades a petició
de les pròpies associacions, la qual cosa ens fa ser una de les ciutats amb menys ocupacions il·legals.
De  fet,  en  bona  part  no  s’ha  generat  una  situació  d’alarma  social  en  ocupacions  per  la  tasca
preventiva que està fent la nostra policia local, juntament amb altres cossos de seguretat, que vetllen
per la seguretat en evitar estes ocupacions i mirar de donar solucions als problemes que se n’han
detectat.

En el punt que parla de traslladar el present acord a la Generalitat de Catalunya, em sembla bé. Som
conscients que bona part de la solució a aquestes problemàtiques han de sortir de la modificació de
la llei que les regula, una regulació que escapa a les competències municipals. Nosaltres continuarem
actuant, però la situació a un problema tan complex requereix de l’esforç i la participació de tots els
estaments, que d’una manera o d’una altra podem ser implicats.
 
Per  tot  això,  i  com ja  li  he avançat  a l’inici  de  la  meua intervenció,  el  nostre vot serà favorable.
Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Albacar.”
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Intervenció del Sr. Albacar 

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Moltes gràcies a tots pel vot favorable. Jo entenc,
sempre ho he pensat així, que tot junts podem arribar molt més lluny i, per tant, amb les mesures que
ara  s’han  proposat  podrem  aconseguir  incrementar  el  nivell  de  confort  que  els  ciutadans  mos
requerixen. Estem molt contents per l’aprovació d’esta moció, i després també perquè tots els grups
municipals anem junts i segur que aconseguirem donar un servei molt millor a tota la ciutadania, que
al final és el que tots volem. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies, senyor Albacar.»

*-*-*

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.

13. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA   PER ACLARIR ELS
FETS DE L’ESPIONATGE CONTRA EL MOVIMENT INDEPENDENTISTA CATALÀ

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal  Esquerra Republicana de
Catalunya–Tortosa Sí–Acord Municipal:

«Recentment s’ha conegut que el moviment independentista ha sigut víctima del cas d’espionatge
il·legal més massiu de la història. La investigaci  l’ha destapat el mitjà nord-americ  ‘The New Yorker’ó́ à̀
a través d’un informe de Citizen Lab un laboratori en seu a la Universitat de Toronto, que estudia els
controls d’informaci  que afecten la seguretat d'Internet i que amenacen els drets humans, i on haó́
estat decisiva la investigació de l’enginyer d’arrels tortosines Elies Campo Cid.
 
Aquest  informe  constata  que  almenys  65  persones  vinculades  a  l’independentisme  han  patit
infeccions amb el programa espia conegut com a Pegasus, un programa de vigilància que només
poden adquirir els Estats. La majoria de les víctimes són membres de les principals organitzacions
civils i polítiques de Catalunya, per  els atacs s’amplien tamb  als seus entorns - familiars, amics,ò̀ é́
advocats, periodistes, etc. Fa prop de dos anys ja va transcendir l’ús d’aquest programari en el cas de
l'aleshores  president  del  Parlament  i  actual  conseller  d’Empresa  i  Treball,  Roger  Torrent,  i  del
president del grup municipal de Barcelona, Ernest Maragall. 

Aquest espionatge il·legal s’emmarca dins el context de repressi  contra el moviment independentistaó́
que ja des d’abans i, sobretot, després del referèndum d’autodeterminaci  de Catalunya l’1 d’octubreó́
de 2017, han perpetrat els poders de l’Estat espanyol, principalment el Govern i el Poder Judicial amb
el tancament de webs, violència policial, detencions arbitràries, presos polítics, exiliats i centenars de
perseguits  judicialment  per  haver  donat  suport  al  referèndum  i  al  procés  d’independència.  Una
repressi  que no va parar malgrat les decisions del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de laó́
ONU,  que  va  demanar  l’alliberament  dels  presos  polítics,  o  de la  resoluci  del  Consell  d’Europaó́
demanant  la  fi  de  la  repressi  i  retirar  euro  ordres  contra  els  exiliats.  Davant  d’aquesta  pressió́ ó́
internacional, el govern espanyol va veure’s obligat a indultar els presos polítics el juny del 2021, però̀
la repressi  ha continuat a Catalunya. ó́

A part de ser un delicte, aquesta forma d’espionatge vulnera drets fonamentals bàsics com el dret a la
privacitat, a la llibertat d’expressi  i de reuni , i al dret a la igualtat en la participaci  política. S’haó́ ó́ ó́
espiat a gent, per les seves idees. Cal destacar que aquest programari només el poden adquirir els
Estats. I senyalar que tal com apunta el mateix informe, l’Estat espanyol, un estat membre de la UE, és
al darrera d’aquests fets intolerables que constitueixen una violaci  de drets fonamentals. Com tambó́ é́
diu l’informe tots els “objectius” tenien “un interès evident” per al govern espanyol i que l’enviament
d”esquers’ en forma de missatges per poder accedir als dispositius coincideixen amb “esdeveniments
d’interès”. A més, apunten al fet que el CNI espanyol ha estat client d’NSO. 
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Aquests fets intolerables constitueixen un precedent molt  greu per  la  democràcia a Europa i,  per
aquest motiu, no poden quedar impunes. A més a més, l’ús d’aquesta eina per perseguir el moviment
catal  d’autodeterminaci  s’ha fet  servir  més enll  de les fronteres d’Espanya:  a Bèlgica,  Suïssa,à̀ ó́ à̀
Alemanya i França. 

El passat 19 d’abril es va constituir una Comissi  d’Investigaci  al Parlament Europeu sobre l’ús deó́ ó́
Pegasus i d’altres programaris espia als estats membres de la UE on tamb  s’abordar  aquest cas.é́ à̀
Aix  situa a l’estat espanyol al costat d’Hongria i Polònia, estats ja sota un gran escrutini per lesò̀
mancances democràtiques i la violaci  continuada de drets fonamentals que exerceixen.ó́

Per tots aquests motius, el grup d’ERC Tortosa Sí de l’Ajuntament de Tortosa proposa l’adopció dels
següents:

ACORDS 

PRIMER.- Denunciar, un cop més, la persecuci  política i judicial cap al moviment independentistaó́
catal  i  especialment,  l’espionatge  polític  de  l’Estat  espanyol  amb  Pegasus  contra  més  de  65à̀
persones per les seves idees. 

SEGON.- Exigir al govern Espanyol que impulsi una investigaci  exhaustiva, transparència, aclarimentó́
dels fets i l’assumpci  de responsabilitats. ó́

TERCER.-  Demanar al Congrés dels Diputats la creaci  d’una comissi  d’investigaci  que permetió́ ó́ ó́
determinar  les  responsabilitats  i  explicar  públicament com eés possible  que s’hagi  pogut  produir
aquest espionatge il·legal massiu. 

QUART.- Traslladar aquests acords als partits polítics i entitats afectades aix  com al govern espanyol ií́
als grups parlamentaris amb representaci  al Congrés dels diputats i al Parlament Europeu.  ó́ »

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passem al següent punt de l’ordre del dia, proposta del Grup Municipal d’Esquerra Republicana –
Tortosa Sí – Acord Municipal, per aclarir els fets de l’espionatge contra el moviment independentista
català. Té la paraula el senyor Faura.”

Intervenció del Sr. Faura

“Gràcies,  alcaldessa.  Companys  i  companyes  regidors.  Anem  a  veure.  La  moció  té  per  finalitat
provocar  una  força  objecció  de  tots,  de  les  diferents  administracions,  a  fi  i  efecte  d’aclarir  els
espionatges... (Veu de fons.) Ah, el temps. Són cinc? Hi torno, gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Ara pot començar.”

Intervenció del Sr. Faura

“Bé.  Us  deia,  companys,  que la  finalitat  d’esta  moció  és  precisament  la  pressió  per  part  de les
diferents  administracions  a  fi  i  efecte  que es  puga aclarir  el  problema de l’espionatge contra  el
moviment  independentista  català.  Recentment s’ha conegut  aquesta  circumstància,  és a dir,  que
l’independentisme català ha sigut víctima de l’espionatge il·legal massiu, potser l’espionatge il·legal
més massiu de la història. La investigació l’ha destapat el mitjà nord-americà The New Yorker, a través
de l’informe de CitizenLab, que és un laboratori autònom, que té la seu a la Universitat de Toronto.
Este laboratori té per finalitat estudiar precisament els controls d’informació que afecten la seguretat
d’internet i que amenacen els drets humans. En la descoberta d’esta irregularitat, esta il·legalitat en
l’espionatge, ha tingut una actuació decisiva l’enginyer d’arrels tortosines Elies Campo Cid.
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Bé,  aquest  informe constata  que almenys 65 persones vinculades a l’independentisme han patit
infeccions amb el programa espia conegut com Pegasus; 65 en el moment en què vam presentar la
moció, avui en dia se supera la xifra amb escreix. És un programa que només pot ser adquirit pels
estats,  i  que  per  tant,  s’ha  emprat  en  este  cas  per  a  espiar  els  membres  de  les  principals
organitzacions civils i polítiques de Catalunya, però no només a ells sinó també als seus entorns, als
seus familiars, els seus amics i fins i tot els seus advocats, els periodistes que cobreixen els actes,
etcètera.

Este espionatge ja va transcendir fa un parell d’anys, perquè es va posar en valor, es va denunciar que
s’estava espiant el president del Parlament i actual conseller d’Empresa i Treball,  el senyor Roger
Torrent, i  posteriorment es va espiar també, o simultàniament, el president del grup municipal de
Barcelona,  el  senyor  Ernest  Maragall.  Aquest  espionatge  il·legal  s’emmarca  dins  del  context  de
repressió  contra  el  moviment  independentista  de  Catalunya,  sobretot  després  del  referèndum
d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017, i  este espionatge, esta repressió, està perpetrada a
través dels poders públics de l’estat espanyol, principalment a través –i en este sentit m’estic referint
a la repressió– del Govern espanyol i del poder judicial, mitjançant el tancament de webs, violència
policial,  detencions  arbitràries,  presos  polítics,  exiliats  i  centenars  de perseguits  judicialment  per
donar suport al referèndum d’independència.

Està forma d’espionatge és un delicte i vulnera els drets bàsics com el dret a la privacitat, a la llibertat
d’expressió i de reunió, el dret a la igualtat en la participació pública. S’ha expiat la gent per les seues
idees. I recordem, és un programa que només pot estar adquirit pels estats. 

I precisament el propi informe, l’informe fet per la CitizenLab, que no pot ser sospitosa de tindre cap
pressió del món independentista, perquè precisament està a la Universitat de Toronto i molt lluny de
qualsevol vinculació amb l’independentisme, assenyala l’Estat espanyol com l’organització que està al
darrere d’aquests fets intolerables. Fets intolerables que constitueixen un precedent molt greu per a la
democràcia d’Europa, i no poden quedar impunes. 

El passat 19 d’abril es va constituir una comissió d’investigació al Parlament Europeu sobre l’ús de
Pegasus i d’altres programes similars, i es va constatar que l’Estat espanyol està a l’alçada d’estats
com Hongria  i  com Polònia.  Ara,  des  del  Govern  espanyol  ens  indiquen que  també  el  president
Sánchez ha patit aquest espionatge il·legal, i que ho volen denunciar. Si això és cert, encara és més
preocupant,  perquè  que  el  president  del  Govern  espanyol  no  sàpiga  què  fan  els  seus  serveis
d’intel·ligència encara és més preocupant. Però més aviat, natros pensem que es tracta d’una cortina
de fum per evitar eludir responsabilitats per evitar que hi hagi dimissions.

És per tot això que els demano que este plenari adopte els següents acords: en primer lloc, denunciar
un cop més la persecució política i judicial cap al moviment independentista català, i especialment
l’espionatge polític de l’Estat espanyol amb el Pegasus contra moltes més de 65 persones per raó de
les seues idees; el segon punt, exigir al Govern espanyol que impulse una comissió exhaustiva de
transparència i aclariment dels fets, i d’assumpció de responsabilitats, algú ha de respondre d’això; el
tercer  acord  que  els  demano  és  demanar  al  Congrés  dels  Diputats  la  creació  d’una  comissió
d’investigació que permeti  determinar responsabilitats i  explicar públicament com és possible que
s’hagi produït aquest fet d’espionatge massiu il·legal; i l’últim acord és traslladar tots aquests acords
als partits  polítics i  entitats afectades, així  com al  Govern espanyol,  als  grups parlamentaris amb
representació al Congrés dels Diputats, i al Parlament Europeu. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Albacar.”

Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. A natros mos agradaria que totes les administracions
i tots els polítics sempre complisquen la llei, per això sempre denunciem tots els incompliments de la
constitució, de les lleis i dels reglaments. Si es demostra que aquest espionatge no estava avalat
judicialment,  cal  denunciar-ho.  No  ens  agrada  que  els  grups  independentistes  del  Parlament  de
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Catalunya se salten la llei sempre als seus interessos polítics, i per això sempre també ho denunciem.
Tampoc no mos agrada que l’Ajuntament de Tortosa no compleixi els reglaments d’obligat compliment
i no estiga la foto del Rei al saló de plens, com és el que el reglament marca. Tampoc no ens agrada
que amb recursos públics,  des de l’Ajuntament de Tortosa es  posi  la  bandera independentista  a
l’entrada de Tortosa, i per això també sempre ho denunciem. Per tant, el nostre vot serà en contra.
 
També volem fer sempre propostes útils i per als ciutadans de Tortosa i les Terres de l’Ebre, i que
milloren la seua qualitat de vida. I com aquí el que vostès fan només és fer política partidista i no es
preocupen per les Terres de l’Ebre ni pels tortosins, el nostre vot, com ja li he dit abans, serà en
contra. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Té la paraula el senyor Roig.”

Intervenció del Sr. Roig 

“Moltes gràcies,  alcaldessa. Regidores, regidors. Senyor Faura, en primer lloc, li  diré tres principis
ètics:  qualsevol  tipus  d’espionatge  il·lícit  és  intolerable,  per  tant,  condemnem  rotundament  tota
activitat  il·legal;  respecte  a  les  accions  polítiques  i  judicials  que  s’emprenguin  sobre  aquest  cas,
respecte absolut; i màxima col·laboració amb les institucions democràtiques, dins del marc de l’estat
de dret, per arribar al fons d’aquest afer.

Ens ha de quedar clar que el Govern d’Espanya no espia. El Govern dialoga amb Catalunya. El ministre
de la Presidència, Fèlix Bolaños, es va reunir amb el conseller de la Presidència del Govern de la
Generalitat,  fet  que  demostra  el  nivell  de  preocupació  i  actuació  rellevant  per  part  del  Govern
d’Espanya. En este sentit, defensem emprendre quatre accions per buscar solucions i poder activar
tots els mecanismes necessaris per aclarir els fets: l’obertura, a petició pròpia, d’una investigació i
control intern del CNI, per tal d’investigar les acusacions; la disposició del CNI a col·laborar amb el
Defensor  del  Poble;  la  convocatòria  de  la  Comissió  de  Secrets  Oficials  del  Congrés,  amb  la
compareixença  de  la  directora  del  CNI;  i  la  disposició  de  l’executiu  per  desclassificar  informació
secreta, amb l’objectiu de la justícia per aclarir els fets i així se’ls requereixi en seu judicial.

Després de conèixer l’obertura d’indagacions per part del Defensor del Poble, el Ministeri de Defensa
ha valorat  positivament  la  mesura  per  demostrar  que  el  CNI  va  actuar  d’acord  amb la  legalitat.
Respecte a la petició d’establir una comissió d’investigació que vostè proposa, esta no és la millor
manera d’arribar al fons d’este afer, perquè les persones a comparèixer no podrien fer cap declaració
per  evitar  caure  en  una  il·legalitat.  En  canvi,  la  Comissió  de  Secrets  Oficials,  on  sí  poden  fer
declaracions, perquè en esta es pot utilitzar la desclassificació de documents d’acció reservada.

Reiterem que sempre s’ha actuat dins de la legalitat, al costat de l’estat de dret, i que el Govern
posarà totes les facilitats per tal que s’esclareixi este assumpte, d’acord amb el principi de legalitat,
amb  el  respecte  més  absolut  i  escrupolós  de  la  llei.  Però  ara  no  es  poden  fer  conjectures  ni
acusacions sobre les informacions que no estan contestades ni provades judicialment. En un estat de
dret, quan es comet un fet delictiu hi ha uns procediments judicials, i són els jutges els únics que
poden dir si són delicte comès o no. I avui s’ha vist, en tant que s’ha comunicat que els telèfons del
president  Sánchez  i  la  ministra  Margarita  Robles  han  estat  infectats  amb  Pegasus  i  s’havien
descarregat  dades,  pel  que  s’ha  procedit  a  efectuar  la  corresponent  denúncia  en  base  a  dades
provades. I fixi’s vostè, diuen: «I coincideix amb el moment en què hi havia converses per fer l’indult
als líders independentistes.» Per tant, sembla una mica en això veure contradiccions.

Respectem tot, perquè això és el que és una democràcia, però vostès, amb els seus judicis de valors,
amb les  seves desqualificacions,  amb les  seves imputacions sense qualsevol  activitat  probatòria,
estan anant en contra dels principis bàsics de qualsevol estat democràtic. Per tant, si tenen dubtes
del compliment de la llei, el que s’ha de fer és anar als tribunals. Cal mantenir relacions de confiança
entre els governs d’Espanya i la Generalitat de Catalunya, pel bé comú de la ciutadania i el país en
aquests moments de dificultat. La situació a Catalunya és avui molt diferent a la de fa uns anys –i
acabo, alcaldessa– gràcies al diàleg dut a terme entre els dos governs. No desfem este camí que s’ha
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fet, preservem el camí recuperant la confiança entre el diàleg i la transparència. Trencar-ho tot no
resol els problemes. Volem màxima relació amb el Govern d’Espanya i Catalunya. Per tant, el nostre
vot serà contrari.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Té la paraula el senyor Vallespí.”

Intervenció del Sr. Vallespí 

“Alcaldessa,  regidores  i  regidors.  Totes  i  tots  ja  sabem  que  el  programa  Pegasus,  de  l’empresa
israeliana NSO Group, serveix per convertir inadvertidament qualsevol telèfon mòbil en una màquina
per espiar el seu propietari, fins i tot pot transformar la seva càmera en una gravadora per enregistrar
en secret  totes  les  seves interaccions personals.  També és  públic  que ja  fa uns anys,  el  CNI  va
comprar aquest programa per més de 6 milions d’euros. Mai s’ha arribat a justificar els diners i mai
s’ha filtrat la necessitat d’aquesta compra.

En un país democràtic, espiar la ciutadania, espiar la seva intimitat, va en contra dels principis d’un
estat de dret. Duríssim que fins i tot alguns dels advocats defensors dels encausats pel procés s’hagin
vist espiats en les seves entrevistes amb els seus clients. Van ser vàlids aquells judicis? 

La publicació nord-americana The New Yorker ha destapat el major escàndol d’espionatge a polítics
dels darrers anys.  De moment, ja ha transcendit  que l’operació d’espionatge, presumptament per
l’aparell de l’Estat espanyol, hauria afectat un mínim de 65 persones de l’independentisme català i
basc,  entre els  quals,  4 presidents de la  Generalitat  i  5 eurodiputats.  El  passat cap de setmana
s’ampliava aquest espionatge a un altre centenar de ciutadans.

El Parlament Europeu ja va iniciar els treballs d’una comissió d’investigació sobre tots aquests fets, ja
que  vulneren  tots  els  drets,  especialment  el  de  garantir  l’expressió  democràtica  i  evitar  l’abús
autoritari, il·legal i il·legítim contra qualsevol dissidència política. Ens diu el Parlament Europeu que
totes les idees democràtiques han de poder defensar-se amb llibertat, sense que els seus drets civils i
polítics siguen violats per altres raons ideològiques i/o governamentals. En tot este temps, i davant de
la certesa al  100 per dent demostrada de l’evidència d’aquests fets tan poc democràtics,  l’Estat
espanyol ha vingut negant la realitat i ha estat donant unes explicacions sense cap coherència, i en
alguns moments sarcàstiques i infantils. Avui ens despertem amb noves noticies: els mitjans El País,
El Mundo, La Vanguardia, elDiari.es,  entre altres diaris oficialistes, que fan uns dies defensaven les
paraules de Sánchez i Robles, ens explicaven que tots dos també havien estat espiats. Si realment hi
ha  tot  este  seguit  d’alteracions  democràtiques,  on  om  podem  ser  espiat,  alguna  cosa  no  està
funcionant,  i  estaria  bé  la  creació  urgent  d’una  comissió  neutral  d’investigació  per  depurar
responsabilitats i trobar d’on surt l’inici d’aquestes greus, molt greus anomalies.

Des del Grup Municipal de Movem Tortosa ens reafirmem en el compromís democràtic per defensar
els drets  i  llibertats  de tota  la  ciutadania,  i  defensar  que es respectin  els  tractats i  els  convenis
internacionals per a la protecció dels drets humans, els drets civils i els drets polítics. Com no pot ser
d’altra forma, el nostre vot és a favor de la democràcia, per tant, és afirmatiu. Moltes Gràcies.” 

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Sisco Pepió.”

Intervenció del Sr. Pepió 

“Alcaldessa, regidores, regidors. El  catalangate és un dels majors escàndols dels nostres temps. Un
espionatge  que afectat,  entre  altres,  l’exalcalde de l’Ajuntament  de Tortosa  i  diputat  al  Congrés,
Ferran  Bel.  Una  pràctica  il·legal,  immoral,  i  que  cap  democràcia  hauria  de  permetre.  Espiar  un
adversari polític és inconcebible en un estat de dret. Però no només això, sinó que amb el software
Pegasus es podria controlar completament els dispositius afectats, una pràctica que s’ha detectat, per
ara, en 65 telèfons mòbils.
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Avui seran independentistes, segur que anirà més enllà: periodistes, sindicalistes, opositors polítics.
Cal reformar les lleis i  les eines per evitar  que situacions com aquestes tornin a passar.  Aquesta
tecnologia només s’ha de poder utilitzar per a salvar vides amb la detecció de possibles atemptats,
mai per a usos polítics o partidistes.

Per tot això, i amb voluntat que s’esclareixin els fets com abans millor, i hi hagi les conseqüències
jurídiques i polítiques adients, donarem suport a la moció.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Faura per cloure el debat.”

Intervenció del Sr. Faura

“Moltes  gràcies,  alcaldessa.  Agrair  lògicament  el  vot  favorable  de  Junts  per  Tortosa  i  de  Movem
Tortosa, perquè han fet nostres els seus arguments, i jo faig meus els seus, perquè són d’absolut
sentit comú i lògica, i respecte a la legalitat i a la democràcia.

Per fer referència als comentaris que ens venen de Ciutadans i el PSC, senyor Albacar, vostè demana
complir amb la legalitat i que natros només fem mocions d’interès polític perquè l’únic que pretenem
és defensar les nostres posicions d’interès. Doncs mire, senyor Albacar, jo el comprenc, vostè és de
Ciutadans i  ha de defensar  Espanya,  i  la  resta  és  igual,  ha de defensar  Espanya.  Doncs defensi
Espanya,  home,  defensi  Espanya.  Dia  19  d’abril,  comissió  d’investigació  del  Parlament  Europeu,
col·loca l’actuació del Govern espanyol al nivell de països com Hongria i Polònia. Esta és la foto, eh?,
esta és la foto.

Més coses. Home, és que vostè diu que havia d’estar la foto del Rei. Súper transcendent, que estiga la
foto del Rei és molt transcendent. Fixi’s vostè, posa vostè una fotografia al nivell  d’un espionatge
il·legal. Il·legal com és espiar un advocat quan està tractant la defensa del seu client. Per això, la
senyora Robles va estar al darrere del cessament fulminant d’un magistrat, el magistrat Garzón. I ara,
mire, està passant el mateix i sembla ser que això és cosa només dels independentistes. O siga, quan
són els independentistes, la il·legalitat és tolerable. Quan no ho són, no. 

Senyor Roig, diu vostè: «És que l’Estat espanyol no espia.» Està claríssim que no espia, home, no
espia,  perquè no hi ha proves. Si fem afirmacions és amb proves,  i  només puc fer afirmacions o
denúncies quan això  siga condemnat per  un tribunal.  Més o menys ve  a dir  això,  eh? Escolti’m,
l’activitat probatòria hi és –hi és–perquè no ha sigut el Govern català, Esquerra Republicana, Junts
per Catalunya, els que han demanat una investigació, sinó que el CitzenLab, de motu propi, ha trobat
aquesta irregularitat. I apunta a què el responsable és l’Estat espanyol, incloent el CNI. Escolte, és que
blanco y botella, leche. Per tant, les proves hi són. Si vostè vol dir no es prova plena,però això no està
ratificat a un tribunal,  hi ha proves suficients com a formular acusacions i  que tothom assumeixi
responsabilitats. Que és el que estem demanant, que s’assumeixin responsabilitats, que és el que
tocaria.

Per tant, és impossible recuperar la confiança que s’havia intentat trobar estos últims mesos, si ningú
assumeix responsabilitats. És imprescindible assumir responsabilitats, i una manera de fer-ho seria
precisament, si l’Estat espanyol no ha fet res, si el Govern espanyol no ha fet res, facilitant aquesta
comissió d’investigació. Si certament el president del Govern no sap què fa el CNI, encara, com li he
dit abans, és més preocupant, certament encara és més preocupant. 

En fi,  vull  acabar la intervenció agraint el vot favorable tant de Movem Tortosa com de Junts per
Tortosa. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“El senyor Albacar demana la paraula, per al·lusions. Té un minut. I després tornarà a tancar el torn, si
és que ho vol, el senyor Faura.”
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Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Bé, jo en la meva exposició he dit que si es demostra
que este espionatge no estava avalat judicialment, serem els primers a denunciar-ho. Això ho hem dit.

I després, sí, natros ens preocupem per millorar la qualitat de vida dels tortosins i de tota la gent de
les Terres de l’Ebre. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Té la paraula el senyor Faura.”

Intervenció del Sr. Faura

“Senyor Albacar, natros també ens preocupem pels tortosins i per les Terres de l’Ebre, i el principi de
prova, li insisteixo en el mateix que li he dit al company senyor Roig, està en un informe que surt a la
llum sense que ningú el demane, fet per un organisme autònom d’una universitat de Toronto. No sé, jo
suposo que l’independentisme és molt potent, però arribar fins Toronto, jo ho veig difícil.

En tot cas,  aquest és un principi  de prova, i  mos agradaria que sempre que hi  hagi  un indici  de
criminalitat, sempre s’actués igual, no quan resulta ser que afecta els independentistes de Catalunya
sembla ser que la legalitat té un valor diferent.

En tot cas hi insisteixo, agrair el vot favorable dels companys.” 

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies, senyor Faura.»

*-*-*

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) i
ERC–TS–AM (4) i quatre vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups muni-
cipals de PSC–CP (3) i Cs (1).

14. PROPOSTA D’ESQUERRA REPUBLICANA PEL TRASLLAT DEL MONÒLIT HOMENATGE A L’ALCALDE
RODRÍGUEZ.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal  Esquerra Republicana de
Catalunya–Tortosa Sí–Acord Municipal :

«L’alcalde Josep Rodríguez va néixer al n. 28 del carrer Major de Sant Jaume, al que era la casa
familiar essent, per tant, una persona molt coneguda al barri de Remolins, i també professionalment
ja que tenia una fusteria on es feien taüts, essent la seua dona vestidora de difunts.

A l’actual Grup del Temple, a l’any 2007 l’Ajuntament, presidit per l’alcalde Sabaté, va posar-hi el nom
de Josep Rodríguez a un carrer, sense donar-hi cap publicitat. Es va dir que era per fer un acte de
reconciliació,  però  quina  reconciliació  hi  pot  haver  quan  ni  tant  sols  s’ha  anul·lat  el  seu  Judici
Sumaríssim? I també ens preguntem, és aquest el carrer que es mereixia l’alcalde assassinat? Un
carrer sense cap vinculació personal amb ell, i no oblidem que en aquell moment el Grup del Temple
s’anomenava 13 de gener, en record a l’entrada a Tortosa de les tropes franquistes.

Al carrer Josep Rodríguez el 8 d’agost de 2014 l’Ajuntament, presidit per l’alcalde Bel, va col·locar una
placa i un monòlit per homenatjar-lo el dia del 75è aniversari del seu afusellament.
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El 8 de novembre de 2021 es va aprovar al ple de l’Ajuntament l’acord de sol·licitud de 36 llambordes
“stolpersteine” (llambordes de memòria), i la seua col·locació a l’espai de Memòria dels deportats
tortosins al Museu de Tortosa. En la intervenció feta pel portaveu del grup municipal d’Esquerra, es va
suggerir que les llambordes es poguessin posar a la vorera, davant dels llocs on vivien les persones
deportades. La resposta de l’alcaldessa va ser que quan arribessin esperen poder tenir les dades d’on
vivien les persones deportades per poder-les ubicar, evidentment, al lloc on van estar residint, si és
que s’acaba coneixent.

Si és evident que les llambordes “stolpersteine” s’han de col·locar davant del domicili conegut de les
persones deportades, també és evident que cal un reconeixement a l’alcalde Rodríguez al davant de
la casa on va viure a la plaça de Sant Jaume. Per això que demanem que s’instal·li a la Plaça Sant
Jaume un element de reconeixement als afusellats pel franquismes el dia 8 d’agost de 1939 que
vivien allí, així el que fou alcalde de Tortosa Josep Rodriguez i Martinez i el militant d’ERC Joaquim Cid
Subirats. I també que al n. 28 del carrer Major de Sant Jaume s’instal·li una placa en record a l’alcalde
afusellat.

Per tots aquests motius, el grup d’ERC Tortosa Sí de l’Ajuntament de Tortosa proposa l’adopció dels
següents ACORDS:

PRIMER.- Que  s’instal·li  a  la  Plaça  Sant  Jaume  un  element  de  reconeixement  als  afusellats  pel
franquismes  el  dia  8  d’agost  de  1939  que  vivien  allí,  així  el  que  fou  alcalde  de  Tortosa  Josep
Rodriguez i Martinez i el militant d’ERC Joaquim Cid Subirats. 

SEGON.- Que s’instal·li una placa en record a l’alcalde Rodríguez al núm. 28 del carrer Major de Sant
Jaume.

TERCER.- Traslladar els acords a l’Associació Alcalde Josep Rodríguez i a les associacions de veïns de
la ciutat.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passem  al  següent  punt  de  l’ordre  del  dia,  que  és  la  proposta  del  Grup  Municipal  d’Esquerra
Republicana  de  Catalunya –  Tortosa  Sí  –  Acord  Municipal,  pel  trasllat  del  monòlit  homenatge  a
l’alcalde Rodríguez. Té la paraula el senyor Faura.”

Intervenció del Sr. Faura 

“Gràcies,  alcaldessa.  Companys regidores  i  regidors.  Bé,  vam presentar  esta  moció  demanant  el
trasllat  del  monòlit  en  homenatge  a  l’alcalde  Rodríguez  del  carrer  que  porta  el  seu  nom  al
nomenclàtor, Alcalde Rodríguez, que està al Grup del Temple, al lloc on vivia, on va nàixer, on va viure
l’alcalde Josep Rodríguez. Posteriorment hem parlat amb una sèrie de grups del plenari, jo crec que
he parlat amb tothom, tothom ho sap però no he arribat amb cap acord amb Ciutadans, no sé la
posició de Ciutadans, la resta de grups m’han manifestat la seva admissibilitat a la modificació de la
moció que se’ns demanaven, i per això l’hem modificat i  crec que tenim un redactat amb el qual
estem tots còmodes, o gairebé tots còmodes
.
El sentit de la moció és que l’alcalde Rodríguez va nàixer i va viure al número 28 del carrer Major de
Sant Jaume, que era una casa familiar. Era una persona molt coneguda, no només perquè va ser
alcalde sinó perquè a més a més era una persona que professionalment tenia una fusteria i era un
referent al barri. Feien, a més, taüts, la seva senyora era qui vestia els difunts, i era una persona molt
coneguda a la ciutat.

L’any 2007 l’ajuntament, presidit per llavors l’alcalde Sabaté, al Grup del Temple va posar a un carrer
«carrer Josep Rodríguez». Certament, el que ens plantegem és: aquest és el lloc adequat per a un
alcalde que va ser afusellat pel franquisme? Per què ho dic això? Per menystenir el carrer? No, el més
mínim. Perquè no és el carrer. El Grup del Temple no existia quan l’alcalde Rodríguez va se afusellat,
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és a dir, no hi ha cap vinculació emotiva o personal entre el nom del carrer i lògicament el lloc on va
viure, on va desenvolupar la seva vida l’alcalde Rodríguez. Per tant, vam plantejar inicialment moure el
monòlit des del carrer Alcalde Rodríguez fins el carrer Major de Sant Jaume, concretament al número
28, que és on va viure l’alcalde Rodríguez.

A la pràctica se’ns diu i se’ns fa la reflexió, i entenem, sense dubte, que potser tenien raó, que treure
el monòlit de lloc potser trauria sentit a què hi hagués un carrer que tingués aquest nom. Per tant, en
este sentit el que hem fet ha sigut canviar el concepte de la moció i demanar que al carrer, al número
28 del carrer Major de Remolins és que hi hagi una placa fent referència a què allí va viure l’alcalde
Rodríguez, afusellat, i a la vegada, a la plaça Sant Jaume, on hi a unes cases derruïdes, allí vivia
també un altre militant d’Esquerra Republicana, el senyor Joaquin Subirats. Joaquin Cid Subirats va
estar assassinat el mateix dia que l’alcalde Rodríguez, i també pels mateixos motius. Per tant, dona la
coincidència que tots dos eren veïns. 

I és en este sentit pel que demanem que s’adoptin en este plenari els següents acords: en primer lloc,
que s’instal·le a la plaça Sant Jaume un element, ja no entrem en el debat del contingut de l’element,
deixem-ho una miqueta al pròxim debat entre les diferents forces amb les que es pugui arribar a un
acord, s’instal·le un element a la plaça Sant Jaume de reconeixement als afusellats pel franquisme el
dia 8 d’agost de 1939, on vivia el que fos alcalde de Tortosa, Josep Rodríguez Martínez, i el militant
d’Esquerra Republicana, Joaquin Subirats, i faig esment i referència a aquests dos senyors afusellats,
tot i que també va estar el senyor Primitivo Sabaté, perquè tots dos coincidia que vivien allí, vivien tot
just un davant de l’altre. El segon punt de l’acord que els demanem és que s’instal·le una placa en
record a l’alcalde Rodríguez al número 28 del carrer major de Sant Jaume, que està a una casa
perfectament identificada, de fet li agraixo al regidor, senyor Tomás, que ha identificat l’ordinal, i per
tant, fer una placa en record que allí vivia l’alcalde afusellat pel règim franquista. I  en tercer lloc,
traslladar els acords a l’Associació Alcalde Josep Rodríguez i a la resta d’associacions de veïns de la
ciutat. Moltes 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 sempre volem millorar la qualitat
de  vida  dels  tortosins  i  dels  ciutadans  de  les  Terres  de  l’Ebre.  Sembla  que  els  partits
independentistes, tant Esquerra com Junts, ja no tenen idees per millorar la ciutat ni les Terres de
l’Ebre, i en lloc de mirar al futur només proposen mocions polítiques i partidistes. Per tant, el nostre
vot serà en contra. 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,  la  memòria històrica,  entre altres coses,
pretén la  reparació,  el  reconeixement i  la  justícia  cap a les  persones injustament  condemnades,
assassinades o oblidades durant els anys foscos de la dictadura franquista, i també té una vessant
pedagògica que ha de servir per a donar a conèixer la faceta personal i pública de persones que van
tenir una rellevància política, social, artística o professional, i que per les seves idees o militància van
ser silenciades, oblidades i  injustament considerades durant massa anys.  També, evidentment,  el
record a tantes persones anònimes que van patir injustícies i que es mereixen també tots els nostres
reconeixements.

Dit això, crec que la feina que s’està fent des de les institucions és molt important. Des del Partit
Socialista fa temps que venim treballant en este sentit. Només recordar les dues lleis de memòria
històrica dels governs de Zapatero, i ara del govern de coalició de Pedro Sánchez. La creació d’un
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ministeri de Memòria Democràtica, i també aquí, a nivell local, la creació de la regidoria de Memòria
Històrica, com també destacar la feina que es fa des del Govern de la Generalitat amb l’obertura de
foses per dignificar les persones assassinades, donant-los un repòs digne, i que la seva família puga
recuperar les seues restes.

En este sentit, totes les accions que puguem fer per recuperar esta memòria i dignificar personalitats,
com és el cas d’esta moció en què parlem de l’alcalde Josep Rodríguez, són positives. I també cal que
els  partits  polítics  treballem conjuntament  i  remem en el  mateix  sentit.  Per  tant,  agrair  la  bona
disposició del grup presentant de la moció, Esquerra Republicana, per modificar el punt primer de la
moció  i  acordar,  com  ha  dit  ara  el  portaveu,  instal·lar  a  la  plaça  Sant  Jaume  un  element  de
reconeixement  als  afusellats  pel  franquisme el  8  d’agost  de 1939 que  allí  vivien:  alcalde  Josep
Rodríguez i Martínez, i el militant d’Esquerra Republicana Joaquin Cid Subirats. 

Estem vivint uns moments històrics difícils, amb l’auge de l’extrema dreta al nostre país, i també a
Europa i  altres llocs del món. Una extrema dreta que demonitza esta recuperació de la memòria,
banalitza els crims del feixisme i pregona contínuament el discurs de l’odi, i amb això hem de ser
contundents i  crear  un cordó sanitari  que els  impedeixi  continuar creixent.  Un cordó sanitari  que
passa per la pedagogia, les accions en defensa de les llibertats i de la dignitat de totes les persones, i
sobretot amb la unitat dels partits demòcrates contra tot tipus de feixisme i totalitarisme.

Per tant, i per tot el que he exposat, el nostre vot serà favorable a la seva moció. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies, senyora Bel. Té la paraula el senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan 

“Sí, regidors i regidores. També des de Movem Tortosa donarem suport a esta proposta, una proposta
que, com ha explicat el portaveu d’Esquerra Republicana, ha estat modificada, i també entenem el
sentit de la mateixa. Evidentment, sense memòria no hi ha futur, i estem davant d’una acció que per
una banda vol apostar per la pedagogia i, per tant, per a recordar tot el que va passar, però per l’altra
també reparar la figura de l’alcalde Rodríguez, i també en este cas d’un militant, el senyor Joaquin Cid
i Subirats, com molt bé s’ha explicat.
 
Per tant, el nostre grup votarà a favor, i sí que volíem fer dues reflexions al respecte. La primera és que
possiblement faria falta el senyor Primitivo Sabaté, que va ser l’altre regidor executat i, per tant, d’esta
manera jo també crec que s’hauria de fer justícia a la seva figura. I després també –ho dic aquí, en
veu  alta,  al  plenari–  estaria  bé  que  es  pogués  realitzar  algun  homenatge  o  algun  acte  de
commemoració de totes les víctimes del franquisme a la nostra ciutat, recordant estes tres persones,
recordant també exiliats com el senyor Marcel·lí Domingo o Rafael Vidiella, que ahir ens vam trobar
alguns dels presents al seu monòlit, però de manera institucional, tenint en compte que en altres
ciutats es fa, i aquí al senyor Faura li vaig comentar, crec que ahir mateix, que fa uns dies jo vaig poder
assistir al cementiri de Tarragona a un acte oficial de la Generalitat per rememorar, o commemorar,
les víctimes del franquisme que estan enterrades en este cementiri de la ciutat de Tarragona, on està
l’alcalde Rodríguez, perquè com tots sabem, una vegada els van detenir els van portar a la presó de
Tarragona, i la majoria estan afusellats en esta ciutat. Allà apareix el nom de Tortosa i apareix el nom
de moltes ciutats i pobles del nostre territori, i per tant, crec que seria bo també traslladar-ho a la
nostra ciutat i fer de manera anual un acte de recordatori de les víctimes del franquisme de Tortosa i
de les Terres de l’Ebre.

I en este sentit també, compartim el que deia la senyora Bel del perill del creixement de l’extrema
dreta,  de  les  idees  totalitàries,  antidemocràtiques  i,  per  tant,  totes  aquelles  forces  polítiques  de
tradició progressista o tradició democràtica en un sentit més ampli. Crec que hauríem d’anar a una
per a tirar endavant actuacions com aquestes, i sobretot, com deia al principi de la meua intervenció,
sense memòria no hi ha futur i, per tant, crec que és un deure de tots i totes. Moltes gràcies.” 
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Domingo Tomàs.”

Intervenció del Sr. Tomàs 

“Moltes gràcies,  alcaldessa. Regidores,  regidors.  D’entrada, agrair  al company, el senyor Faura,  al
Grup Municipal d’Esquerra Republicana, que hagin accedit a escoltar, a compartir i al final arribar a un
acord per tirar endavant esta moció. Tant de bo altres mocions que s’han plantejat avui al plenari
haguessin pogut comptar amb esta predisposició d’ambdós costats d’intentar arribar a acords.

Dit això, la seua moció, senyor Faura, representa un pas més en l’exercici de memòria històrica envers
la persona de l’alcalde Rodríguez, que des del nostre grup li donarem suport, igual que ho vàrem fer
en el passat mandat, amb l’acord de govern que teníem amb la seva formació política i amb Esquerra
Republicana de Catalunya. En aquell moment un monòlit al carrer que porta el seu nom, va ser la
proposta del  seu grup,  que no vam dubtar  a impulsar  i  ens ha servit  per  difondre els  fets,  i  tot
recordant la figura de l’alcalde, fent memòria també, com s’ha dit aquí, d’altres persones de la ciutat
com  Jacint  Arbona  Fontcuberta,  Joaquim  Cid  Subirats  o  Primitivo  Sabaté  i  Barjau,  que  no  sent
d’entrada rellevants com la figura política i institucional de l’alcalde, també van ser afusellats, com
s’ha dit també aquí, a Tarragona, el 8 d’agost de 1939.
 
Recordar amb una placa monòlit a la casa natal de l’alcalde Josep Rodríguez a la plaça Sant Jaume
número 28 de l’antiga numeració,  si  passem per allí  veurem que és la número 13, és una nova
oportunitat de recuperació de la memòria en aquells aspectes i competències que ens corresponen,
tot recordant que encara no s’ha completat la necessària reconciliació, atès que el judici sumaríssim
no ha estat anul·lat. Per tant, com s’ha dit en este plenari, cal fer encara una feina molt important de
defugir absolutament d’estos posicionaments que sabem que van en contra d’estos reconeixements, i
dir  que avui l’alcalde Rodríguez està en el record i  en la memòria de les tortosins i  els tortosins,
precisament gràcies a estes accions que dia a dia, que any rere any, podem anar impulsant.

Per tant, tot allò que servisca per tal de fer un exercici en la memòria històrica serà benvingut i tindrà
el nostre recolzament. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Faura per cloure el debat.”

Intervenció del Sr. Faura 

“Moltes gràcies, alcaldessa. Companys i companyes. Lògicament, donar les gràcies als grups que ens
han recolzat amb aquesta moció. Efectivament, té raó, senyora Abelló, i així ho repetim a la nostra
moció, no hi haurà una veritable reconciliació fins que no hi hagi una declaració de nul·litat d’aquest
judici sumaríssim, això és una obvietat, i potser caldria posar-nos i treballar, buscar els mecanismes
adequats per a què això siga real i efectiu, perquè en altres supòsits s’ha donat.

En tot cas us agraeixo molt la predisposició de vostès a acceptar les nostres propostes, de la mateixa
manera  que  ho han  fet  tant  el  PSC com Movem.  Senyor  Jordan,  efectivament,  vostè  va  estar  a
l’homenatge o l’acte que es fa al cementiri  de Tarragona, i  que fa molts anys que hi va el nostre
company Josep Rodríguez, militant d’Esquerra Republicana, precisament la part viva encara d’aquella
història, maleïda història, en què van assassinar el seu avi i alcalde de Tortosa.

Senyor Albacar, mire, la foto ho diu tot, s’ha quedat tot sol –s’ha quedat tot sol. Només vostè treballa
en  pro  de  les  Terres  de  l’Ebre,  la  resta  no?  Vostè  creu  que  això,  en  una  balança,  tindria  el
reconeixement que vostè està dient? Mire, per millorar la qualitat de vida de la gent de les Terres de
l’Ebre, del que vostè tant s’omple la boca, també és imprescindible la reconciliació amb els fets de la
història. I una reconciliació amb els fets de la història és el reconeixement a les injustícies que es van
cometre,  segurament per  tots  dos bàndols  a la  Guerra  Civil,  però  en este cas estem tractant  en
concret de l’alcalde Rodríguez. Per tant, ja em permetrà que, més enllà de la disciplina de partit, no
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pugui entendre el seu vot en contra. En tot cas, tampoc no passa res. 

Els agraeixo a la resta de grups el seu vot favorable. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Queda aprovat en comptar amb un vot en contra... Té la paraula el senyor Albacar, per
al·lusions.”

Intervenció del Sr. Albacar 

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Des de Ciutadans, com ja li  he dit abans, el que
volem és millorar la qualitat de vida dels tortosins i de totes les Terres de l’Ebre. Natros sí que tenim
idees i propostes per millorar Tortosa, com demostrem a tots els plens. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Senyor Faura, té la paraula.”

Intervenció del Sr. Faura

“Sí, per acabar. És que, anem a vore, senyor Albacar. Potser repeteix una i altra vegada que té moltes
idees per millorar la qualitat de vida de les persones de les Terres de l’Ebre. Mire, mentre vostè ho diu,
jo ho faig, sap? On governo ho faig, i altres que governen aquí, ho fan. Per tant, no és patrimoni
exclusiu de vostè, home, no és patrimoni exclusiu. Tots volem millorar la qualitat de vida de les Terres
de l’Ebre.

Però natros, fixi’s, la resta de grups del ple municipal, a més, combatem el feixisme. A més d’intentar
millorar la qualitat de vida de la gent de les Terres de l’Ebre, ho fem combatent el feixisme, perquè
penso que és la manera correcta de fer-ho. Simplement li contesto al que vostè plantejava. Res més,
moltes 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)  i PSC–CP (3); i  un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup
municipal Cs (1).

II. PART NO RESOLUTIVA

15 – DACIÓ DE COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
i RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA

a) Extractes de la Junta de Govern Local:

- 17/2022, de 17/03/2022 - Extraordinària i urgent.
- 18/2022, de 28/03/2022 - Ordinària.
- 19/2022, de 24/03/2022 - Extraordinària i urgent.
- 20/2022, de 04/04/2022 - Ordinària.
- 21/2022, de 31/03/2022 - Extraordinària i urgent.
- 22/2022, de 07/04/2022 - Extraordinària i urgent.
- 23/2022, de 11/04/2022 - Ordinària.

b) Resolucions de l’Alcaldia:

- De la 0001/2022 a la 0269/2022.
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El consistori en queda assabentat.

16 – INFORMES DE L’ALCALDIA. 

No n’hi ha.

17 – CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

a) Mocions.
b) Precs.
c) Preguntes.

*-*-*

1. INTERVENCIÓ DEL SR. MIQUEL ÀNGEL ALBACAR DAMIAN

Sr. Albacar:  “Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Sap que és una demanda social de la
població de Tortosa la utilització dels terrenys de RENFE. En campanya, tots els grups municipals,
entre  ells  Junts  i  el  PSC,  que actualment  estan governant,  van dir  que posarien a disposició  els
terrenys per a l’ús social. Després de tres anys encara no s’ha fet res. Quan té previst que es realitze
està actuació?”

Sra. Alcaldessa: “Quan l’Estat ens contesti les diferents propostes que estem tractant amb ells i que
entenem que estem ja en un acord pràcticament fet i, per tant, en breu esperem poder-ho ja anunciar,
fet que desencallarà també la situació.»

2. INTERVENCIÓ DEL SR. XAVIER FAURA SANMARTÍN

Sr. Faura: “Gràcies, alcaldessa. Un prec i una pregunta. El prec. Mire, hem portat uns últims plens en
què ens estàvem posant molt al dia de les actes dels plens municipals, i ara hem tingut un parón. Veig
que a les 3 de la tarda ha entrat l’acta de la Junta de Govern 24/2022, on veig que vostès ja han
aprovat els extractes de les sessions. No sé si això implicarà que per al proper ple tindrem la resta
d’actes.  El  prec  és  el  següent:  si  podem  aconseguir  que  tinguéssem  l’acta  del  ple  al  ple
immediatament següent, és molt més senzill saber el que aprovem, perquè no tenim més memòria.
Simplement era un prec, si és possible, eh?, com a funcionament, res més.

Pregunta: ahir vam estar aquí baix, a la plaça de l’ajuntament, hi havia una sèrie de treballadors per
raó de l’1 de Maig que reclamaven el pagament de les DPO. Sí que voldríem saber com està això, és a
dir, és un problema –i li asseguro, no em diga que vostès no estan al govern, perquè parlo de la més
absoluta ignorància en este sentit– no sé si el problema està en què per algun motiu l’ajuntament no
ho paga, o és que estem esperant que ens facen la transparència des del Departament de Salut; i si
és el segon supòsit, per què no ens fan la transferència? És a dir, què ha passat amb això? Volem
saber aquesta informació.”

Sra. Alcaldessa:  “El prec el tindrem en compte. Sé que estava en tràmit la licitació del servei d’actes,
igual que havíem fet el primer ara ja s’havia de licitar, per tant, no sé si està ja el tràmit final i, per
tant, espero que ens breu ens posem ja al dia.

Respecte a les DPO, està informat totalment i al dia el comitè d’empresa, i en este sentit anem a una,
perquè el problema no és l’Ajuntament de Tortosa sinó que és el Govern de la Generalitat, que no ha
pagat o que en este cas ens ha reduït l’aportació a l’hospital pel que fa a l’exercici anterior, ens ho ha
reduït de forma considerable, i per tant, ho he transmès al conseller de forma reiterada, ja que he
tingut moltes reunions amb ells els últims mesos i l’última este passat dimarts, també als serveis a la
regió sanitària, que no podíem estar en aquesta situació, i que per tant, nosaltres no ens podem
inventar ni l’activitat ni el pressupost, perquè tot el que obtenim per a l’hospital, pel que fa a GESAT –a
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Tortosa Salut, és diferent perquè sí que ho podem gestionar o tindre més activitat i depèn de natros–
en este cas a GESAT no és així i, per tant, estem pendents que se’ns acabi de confirmar quina és la
situació. Si no se’ns incrementa o se’ns retorna l’aportació..., incrementar no, que ens mantinguin el
que teníem sempre, amb això podríem pagar la totalitat com hem fet sempre, perquè mai hem deixat
de pagar els  DPO.  Però  si  hi  ha aquesta retallada no podem perquè no ens podem inventar  els
recursos.”

3. INTERVENCIÓ DEL SR. JAUME BEL HOMEDES

Sr. Bel:  “Gràcies, alcaldessa. El dissabte, amb motiu de la Festa d’Abril a la plaça de l’ajuntament,
vam poder presenciar com un xiquet va relliscar a la font i es va donar un cap fort al cap contra el
terra, provocant l’alarma dels pares i de la gent que hi havia al voltant. El fet és que la font funciona
moltes hores al dia, i com que no desaigua convenientment, es forma una capa molt relliscosa que
provoca moltes caigudes als nens que juguen al voltant.

Senyora alcaldessa, tots sabem que esta font té algunes deficiències de disseny que provoquen molta
superfície d’aigua estancada pel seu escàs drenatge, que resta espai  a la plaça, que embruta el
paviment per la cobertura vegetal que hi creix, i representa un perill per a la mobilitat. Li demanem
des del Grup Municipal de Movem Tortosa que es decideixi d’una vegada per totes arreglar la font, si
cal  desmuntant-la  i  tornant-la  a  pavimentar,  amb  més  pendent  des  del  desguàs  central,  evitant
ressalts,  discontinuïtats,  floriment,  superfícies  relliscoses,  amb el  grau d'antilliscant  que indica  la
normativa que han de complir els paviments urbans abans que un ciutadà pateixi una caiguda greu. Li
recordo que des d’avui té al seu abast les bases reguladores per a la concessió de subvencions per
actuacions a la mobilitat segura, la pacificació del trànsit i la reducció de l’accessibilitat en l’àmbit
urbà. Gràcies.”

Sra.  Alcaldessa:  “Senyor  Bel,  jo  sé  que  el  seu  grup,  començant  per  vostè  però  seguint  pel  seu
portaveu, no els ha agradat mai l’obra de la plaça de l’ajuntament. Ho van dir al principi, ho han anat
dient. Ara ja no ho diuen tant perquè saben que a la gent li ha agradat i, per tant, és una plaça que
s’ha convertit en un punt de trobada. En tot cas,  la font funciona bé, el paviment és antilliscant,
compleix la normativa. Es neteja periòdicament, de fet, està setmana –crec que va ser el dijous–
l’estaven netejant; dijous o divendres, però sé que ha sigut a final de setmana, jo mateixa vaig veure
com l’estaven netejant, i per tant, compleix amb tota l’absoluta normativa.

També li he de dir que és possible i és fàcil que els xiquets caiguen perquè hi ha aigua i, per tant, això
no ho evitarà els canvis que em diu vostè perquè no caiguen. Però en tot cas no tenim coneixement de
cap qüestió. Jo estic moltes hores aquí i veig molt com juguen els xiquets, i jo no he vist a ningú caure.
És probable que hi hagi caigut algú i és fàcil que caiguen, no allí, a qualsevol lloc d’esta plaça i d’altres
places, perquè és evident que quan es juga, passen estès coses. Però en tot cas, no serà perquè el
paviment no siga antilliscant, perquè ho és, i a més a més compleix amb la normativa, perquè també
es compleix”

*-*-*

I  sense cap més assumpte per tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió a les  dinou  hores i
quaranta-cinc minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari accidental Vist i plau
sgJACE L’alcaldessa

sgMRP
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