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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
10 / 2022

ASSISTENTS

Alcaldessa–presidenta:
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL

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

Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 

Han excusat la seva assistència:
ALBACAR DAMIAN, MIQUEL ÀNGEL

Tortosa, essent les divuit hores del dia  tretze de
juny  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

SECRETARIA

01 – Aprovació, si s'escau, de les següents actes:

-Ordinària 4/2022, de 7 de març.
-Extraordinària 5/2022, de 14 de març.

PRESIDÈNCIA

02 -  Moció de la Presidència per reclamar al Departament de Salut la millora del finançament de
GESAT, SAM. 

SERVEIS A LES PERSONES

03 – Dictamen de proposta d’acord per a la creació i composició del Consell sectorial de participació
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ciutadana de les dones.

SERVEIS CENTRALS

04 – Dictamen de proposta d’acord de revisió de les tarifes d’aparcament al pàrquing municipal de la
Plaça Alfons XIIè per a l’any 2022. 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 

05 – Moció dels grups municipals Junts x Tortosa, Movem Tortosa–movem terres de l’Ebre–en comú
guanyem, Esquerra Republicana de Catalunya -Tortosa sí-acord municipal, Partit dels Socialistes de
Catalunya–candidatura de progrés, Ciutadans–Partido de la ciudadanía i Candidatura d’Unitat Popular
Tortosa – alternativa municipalista de suport al manifest per al restabliment del servei de tren ràpid
avant entre les terres de l’Ebre i Barcelona.

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

07  – Moció  del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya–Tortosa Sí–Acord Municipal per
demanar al Govern Espanyol el finançament del reforç COVID escolar.

08 – Moció del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya–Tortosa Sí–Acord Municipal  per
fer un Passeig de Ribera més amable.

09  – Moció  del  grup  municipal  Partit  dels  Socialistes  de  Catalunya–Candidatura  de  Progrés  per
demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la redacció del projecte constructiu
del nou hospital de referència de les Terres de l’Ebre.

10 – Moció del grup municipal Movem Tortosa–Movem Terres de l’Ebre–En Comú Guanyem per a la
realització  d’una  pintura  mural  que  commemori  el  centenari  de  la  fundació  de  la  cooperativa
cabassera “El Porvenir” a Els Reguers. 

11  – Moció del Grup Municipal Movem Tortosa–Movem Terres de l’Ebre–En Comú Guanyem  per
negociar una nova ubicació del centre d’adults de Tortosa.

II. PART NO RESOLUTIVA

12 – Dació de compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions
d’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

- 24/2022, de 19/04/2022 - Ordinària.
- 25/2022, de 25/04/2022 - Ordinària.
- 26/2022, de 02/05/2022 - Ordinària.
- 27/2022, de 28/04/2022 - Extraordinària i urgent.
- 28/2022, de 09/05/2022 - Ordinària.
- 29/2022, de 16/05/2022 - Ordinària.
- 30/2022, de 12/05/2022 - Extraordinària i urgent.

b) Resolucions de l’Alcaldia:

- De la 0270/2022 a la 0605/2022.

13 – Informes de l’Alcaldia. 
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14 – Control dels òrgans de la corporació:

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

*-*-*

La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

SECRETARIA

01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES:

- Ordinària 4/2022, de 7 de març.
- Extraordinària 5/2022, de 14 de març.

*-*-*

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

PRESIDÈNCIA

02 –  MOCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA PER RECLAMAR AL DEPARTAMENT DE SALUT LA MILLORA DEL
FINANÇAMENT DE GESAT, SAM. 

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

«L'Ajuntament de Tortosa disposa de dos centres sanitaris de titularitat municipal, la Clínica Terres de
l'Ebre i l'Hospital Santa Creu de Jesús-Tortosa. 

L'Hospital Santa Creu està gestionat a través de la societat municipal GESAT, SAM, que compta amb
un conveni amb el CatSalut (Govern de la Generalitat), conveni de vinculació a la xarxa de centres
d’internament d’utilització pública de Catalunya i de gestió de serveis sociosanitaris.

L’activitat  assistencial  sociosanitària  contractada  es  composa  de  diferents  línies  (llarga  estada,
convalescència, cures pal·liatives, subaguts, hospital de dia...) i del programa d’integració assistencial
(PIA), la quantitat i tarifes de les quals es recullen a la clàusula corresponent signada anualment entre
les parts.

A finals de 2019, des de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre del Govern de la Generalitat es
comunica a GESAT que la línia Programa d’Integració Assistencial (PIA), que al 2019 era d'un import fix
de 4.885.793,9 euros ha de tendir a desaparèixer, i que per a l’exercici 2020 es reduirà en un primer
pas  fins  a  2.885.315,48  euros  (es  redueix  per  tant  en  2.000.478,43 euros  menys),  canviant  el
sistema a un sistema d'increment de tarifes en algunes de les línies d’activitat. Aquesta decisió del
Departament de Salut canvia el sistema de pagament fix a variable, i traspassa més risc al proveïdor
de serveis en el cas de no poder arribar al 100% de l’activitat contractada.

Aquesta  situació  segueix  vigent  també  l’any  2021  i  els  següents  (tot  esperant  què  decideix  el
Departament  respecte  a  l’import  restant  de  la  PIA)  ja  que  l'actual  conselleria  manté  el  mateix
plantejament que l'anterior.
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L'Hospital Santa Creu ha estat centre de referència COVID-19 des de l'inici de la pandèmia, fet que ha
motivat  la  necessitat  de  portar  a  terme  sectoritzacions  i  tancaments  de  zones  del  centre,  i  de
concentrar recursos en pacients més complexos. Aquesta situació ha suposat la impossibilitat de fer
el mateix volum d’activitat que els anys previs a la pandèmia. A la vegada més enllà de la situació de
la COVID-19, és impossible, per les característiques del centre, assumir més activitat per tal de poder
compensar la retallada de la PIA efectuada pel Departament de Salut.

Al  2021 GESAT va  poder  fer  el  pagament  de  les  DPO corresponents  al  2020 ja  que,  abans  del
tancament dels comptes anual de GESAT es va comprometre, per part del Govern d'aquell moment,
una aportació extraordinària en concepte de COVID-19 que va permetre a la societat municipal poder
reconèixer un ingrés addicional i poder fer front al pagament de les DPO. 

Enguany, tot i que per part del Govern de la Generalitat s'havia exposat a l'Ajuntament que es buscaria
una solució, aquesta no s'ha produït, i el compte de resultats 2021 de GESAT només permet suportar
el meritament d’un 28% de la DPO i mantenir l’equilibri econòmic i financer. 

Cal fer esment que, degut a l’impacte de la pandèmia, l’activitat del 2021 ha caigut respecte a l’any
2020, i  encara més respecte  als  anys  previs  a la  COVID-19.  Tanmateix  però,  en aquest  escenari
s’haurien pogut pagar les DPO com els anys anteriors, sinó s'hagués produït la retallada de la PIA.

Ara es proposa només, per part del Departament, una aportació extraordinària de 60.335,31 euros
que suposaria poder només arribar al 35% de les DPO. 

Des de l'Ajuntament de Tortosa i des de GESAT ja s'ha manifestat en reiterades ocasions a l'actual
conseller de Salut que l'Ajuntament no pot acceptar aquesta proposta i que cal o bé una aportació
extraordinària o bé recuperar els recursos aportats fins al 2020.

Aquesta situació d'infrafinançament per part del Departament de Salut a GESAT afecta negativament
al centre i no només té efecte en el pagament de les DPO d'enguany sinó que ens afecta al futur i a la
viabilitat del centre, si continuen retallant la part que aporten en concepte de PIA.

Per aquests motius, es proposa al ple de l'Ajuntament de Tortosa adoptar els següents acords:

ACORDS

1. Sol·licitar al Departament de Salut del Govern de la Generalitat que s'acordi una millora del finan-
çament de la societat municipal GESAT, que gestiona l'Hospital Santa Creu de Jesús, per tal de
que el centre continuï sent viable per poder seguir prestant els serveis d'àmbit sociosanitari es -
sencials per al territori.

2. Exigir al Departament de Salut que faci una aportació extraordinària de recursos econòmics en-
guany per fer front a les necessitats de l'Hospital Santa Creu de Jesús i poder efectuar el paga-
ment de les DPO com s'ha produït els anys anteriors.

3. Comunicar els acords al comitè d'empresa de l'Hospital Santa Creu de Jesús, a la direcció del cen-
tre, als membres del consell d'administració de GESAT, a la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre,
a la conselleria de Salut del Govern de la Generalitat, i al president de la Generalitat de Catalu -
nya.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passem ara  a  la  moció  de  la  Presidència  per  reclamar  al  Departament  de  Salut  la  millora  del
finançament de GESAT.

Abans, però, saludar als membres del comitè d’empresa de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús que
són presents. Gràcies per acompanyar-nos i un reconeixement a la tasca que duen a terme des del
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centre hospitalari. 

(La senyora Alcaldessa, llegeix el text integre de la moció).

A continuació té la paraula en primer lloc el portaveu del grup de la CUP-AE.»

Intervenció del Sr. Arnau

 «Gràcies, sra Alcaldessa. 

Evidentment donem suport a la  moció i  per això l'hem signat.  Considerem que el  Catsalut ha de
garantir  que tot  el  personal  que forma part  del  SISCAT ha percebut  el  100% de les  retribucions
independentment  de  si  s'ha  assolit  l'equilibri  pressupostari,  i  és  per  això  que  cal  millorar-ne  el
finançament. I més encara, després de 2 anys de pandèmia en que el personal sanitari heu fet un
sofre-esforç admirable i que hauria de ser recompensat com a tal.

En relació al contingut de la moció, vam proposar afegir un paràgraf parlant sobre titularitat i gestió
100 % pública i un acord en la línia de demanar que l'ajuntament i la Generalitat es posen d'acord en
aquest sentit. Però va ser rebutjat per part de l'Alcaldessa. Com sempre denunciem que les empreses
sanitàries  municipals  funcionen  sota  el  règim  mercantil,  i  precisament,  amb  l’absorció  de  l’ICS
entenem que es vetarien problemàtiques com les que estem denunciant a través d’esta moció.

Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Li torno a recordar que la titularitat del 100 per cent segueix sent pública, ho era i ho és i,
per tant, correspon a l’ens públic la seua gestió. I el fet d’estar a l’ICS o no, no implica tampoc pagar
les DPO, ja que hi ha hagut anys no molt llunyans en què l’ICS no va pagar tampoc les DPO.

Té ara la paraula la senyora Bel.” 

Intervenció de la Sra. Bel

“Gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores i membres de l’hospital de la Santa Creu de Jesús, que ens
acompanyeu està tarda. Des de l’inici de la pandèmia el nostre grup municipal, en la seua primera
intervenció, fa un reconeixement a totes les persones afectades per la triple crisi provocada per la
pandèmia de la covid –sanitària, social i econòmica. També un reconeixement als i les professionals
que han estat des del primer dia al capdavant d’esta lluita contra la covid, entre els quals estan els
professionals sanitaris. 

I avui pren més sentit que mai el reconeixement, ja que us tenim aquí representats a uns quants, en
este plenari.  I  justament,  de reconeixements i  de reivindicació tracta la  moció que tots els  grups
municipals avui  subscrivim. Des del  nostre grup municipals ens afegim a esta reivindicació d’uns
professionals, els de l’hospital de la Santa Creu de Jesús, que han estat també a primera línia de
combat de la covid, en tant que hospital que també ha acollit malalts covid. Uns professionals que han
hagut de treballar en condicions molt complicades i que han posat tota la seua professionalitat al
servei de les persones.

Exigim,  des  del  Govern  de  la  Generalitat  i  de  la  conselleria  de  Salut,  un  tracte  igual  per  als
professionals d’este centre de titularitat municipal, i exigim també una millora del finançament de la
societat municipal GESAT, per a què este centre referent a la ciutat i al territori puga continuar amb la
seua activitat. Per tant, des del Grup Municipal Socialista, el nostre reconeixement als professionals
de l’hospital de la Santa Creu, i afegir-nos, com no podria ser d’una altra manera, a les seues justes
reivindicacions. Gràcies.”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció del Sr. Faura

“Gràcies,  alcaldessa.  Regidors,  regidores.  En  primer  lloc  comencem,  com  sempre,  expressant  la
nostra solidaritat amb les víctimes del procés, la solidaritat amb les víctimes de la covid, i avui, a més,
una salutació especial als representants de l’hospital de la Santa Creu, que estan aquí, a la sala. 

Lògicament natros, des del nostre grup d’Esquerra Republicana, també ens hem adherit a aquest
manifest.  Ens solidaritzem absolutament amb les  reivindicacions,  perquè hospitals  com els  de la
Santa Creu de Jesús, o també el  de Mora d’Ebre,  són hospitals  que per la  seua singularitat  han
contribuït  d’una  manera  molt  important,  estan  contribuint  de  manera  molt  important  a  què
l’assistència sanitària a casa nostra siga una assistència sanitària de qualitat. No és just que si des
de l’àmbit públic s’ha comptat amb el servei assistencial de l’hospital de la Santa creu, no és just que
ara, de forma unilateral, es canviïn les regles de finançament d’este tipus d’establiments. Això no fa
més  que  perjudicar  l’economia  de  les  persones  que  estan  prestant  este  servei  fonamental  i  de
qualitat, i a la vegada, en definitiva, no fan més que perjudicar l’economia de tot el territori.

Vostès, com diuen al carrer, volen cobrar i han de cobrar, i la nostra missió com a consistori és buscar
els recursos suficients per a què vostès puguen cobrar. Per tant, per este motiu subscrivim aquesta
moció,  i  demanem  al  Departament  de  Salut  –i  ho  demanem  amb  força–  que  faci  la  pertinent
aportació dinerària extraordinària per tal d’atendre les reivindicacions salarials dels treballadors de
l’hospital de la Santa Creu de Jesús, a fi que es puguen pagar les DPO que vostès reclamen.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan

“Sí. Regidors, regidors, bona tarda. I també benvinguts i benvingudes tots els membres del comitè
d’empresa de l’hospital de la Santa Creu de Jesús.

Ja s’ha dit  aquí  pels diferents portaveus que m’han precedit,  que el  Govern de la  Generalitat  ha
canviat el sistema de finançament dels nostres hospitals, i això ha acabat afectant, com s’ha vist
clarament, al nostre hospital de la Santa Creu de Jesús, passant d’estos 4,8 milions a 2,8 milions
d’euros, amb esta eliminació progressiva del programa d’integració assistencial conegut com a PIA, la
qual cosa al final acaba traspassant més risc al proveïdor de serveis, en el cas de no poder arribar al
100 per cent de l’activitat contractada. I evidentment, en este sentit, des de l’hospital de la Santa
Creu de Jesús, pel fet d’haver sigut i sent encara, hores d’ara, centre de referència covid a les Terres
de l’Ebre, no s’han pogut fer totes les coses que s’estaven fent com abans, precisament perquè s’han
hagut de fer diferents tancaments i diferents sectors al propi hospital, com és lògic, davant d’esta
situació de pandèmia que hem viscut i que, hi insisteixo, encara l’hospital continua havent de fer.

Això  finalment  ha  acabat  repercutint  negativament  en  els  treballadors  i  treballadores  del  nostre
hospital, amb este no pagament d’estes DPO, que en un principi es deia d’un 28 per cent, que ara
s’han mogut, a partir de la seua justa reivindicació, al 35 per cent, però que també, des de Movem
Tortosa,  continuem considerant  que  és  totalment  insuficient  i  totalment  injusta,  si  ho  comparem
també amb altres centres sanitaris de les pròpies Terres de l’Ebre, sense anar més lluny. Per tant,
evidentment des de Movem Tortosa, com ja saben, els donem suport, evidentment, a esta moció.

Saben també que  hem portat  esta  qüestió  en  seu  parlamentària,  amb preguntes  directament  a
conseller de Salut, i  avui també aquí, des de l’ajuntament, votem favorablement, hem firmat esta
moció on demanem esta millora del finançament del nostre hospital de la Santa Creu de Jesús per a
què realment siga viable, que es faci aquesta aportació extraordinària per a fer este pagament del
100 per cent de les DPO, i per tant, el nostre suport és total i absolut, i continuarem treballant per a
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fer-ho possible. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies.  Queda, per tant, aprovada per unanimitat de tots els presents aquesta moció de
presidència.  Per  tant,  insistirem al  Departament de Salut  per  tal  que resolgui  el  finançament de
l’hospital de la Santa Creu, i a la vegada resolgui la situació amb una aportació extraordinària, per tal
de poder fer front al pagament de les DPO, com és just. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència
i, sobretot, per tota la bona feina que heu fet i que esteu fent. Moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments.)

*-*-*

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

SERVEIS A LES PERSONES

03– DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD PER A LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DEL CONSELL SECTORIAL
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LES DONES. 

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

«L’article 6è de la Llei Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, defineix com
funcions del ens locals de Catalunya, entre d’altres :

-  Estudiar  i  detectar  les  mancances  i  les  necessitats  de  les  dones,  per  a  complir  les  finalitats
d’aquesta  llei  dins  de llur  àmbit  territorial,  comptant  amb la  col·laboració  de les  associacions de
dones.

- Crear i adequar els mecanismes necessaris per a integrar la transversalitat de la perspectiva de
gènere en llurs actuacions polítiques.

L’aplicació de les mesures que donin cobertura a aquestes exigències normatives, té, en l’àmbit dels
municipis, un plus d’interès per la importància del paper dels ens locals en base a la seva proximitat i
protagonisme amb la ciutadania.

La creació i  posta en marxa d’un consell  municipal de participació ciutadana de les dones és un
instrument adequat per a donar cobertura a aquestes exigències normatives.

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 4 de maig de 2015 va aprovar el Reglament municipal
de  participació  ciutadana,  que  revela  el  compromís  de  l’Ajuntament  davant  la  ciutadania  per  a
fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals. 

El  Reglament  preveu  eines  de  participació  social  en  l’elaboració  i  l’avaluació  de  les  polítiques
públiques així com la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic
i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.

La secció Tercera del Reglament preveu la creació de consells de participació ciutadana sectorials en
temes concrets d’interès per a la Ciutat.

En virtut de l’anteriorment exposat, l’Alcaldia, mitjançant Decret núm. 370/2022, de 14 de febrer de
2022,  va  resoldre  la  incoació  d’un  expedient  per  a  la  creació  del  Consell  municipal  sectorial  de
participació ciutadana de les dones.

S’ha instruït aquest expedient des del Departament d’Acció Social de l’Àrea de serveis a les persones,
en el que es disposa de l’informe emès al respecte pel Director de l’Àrea.

L’article  38.3  del  Reglament  municipal  de  participació  ciutadana  disposa  que  la  constitució  dels
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Consells sectorials s’efectua a proposta de l’Alcaldia i la seva composició ve determinada per l’article
39è de l’esmentat Reglament.

La creació d’aquest òrgans de participació serà per acord del Ple Municipal.

Atès el dictamen favorable de la Comissió de Servei a les Persones de data 2 de juny de 2022.

Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Crear el Consell municipal sectorial de participació ciutadana de les dones. 

Segon .-  Aprovar la  següent  composició del  Consell  sectorial  de participació ciutadana de serveis
socials:

• Presidenta.-  L’alcaldessa de la  Ciutat,  Sra.  Meritxell  Roigé  i  Pedrola,  o  persona  amb qui  
delegui.

• En representació de les entitats d’àmbit material o sectorial:

• La  sra.  Ma  Cinta  Miralles  Rueda,  en  representació  de  l’associació  de  dones  de
Remolins.

• La sra. Ana Mari  Romero Melich, en representació de l’associació de dones de Sant
Llatzer.

• La sra. Tere Nolla Carles, en representació de l’associació de dones Punta Rodona de
Bítem.

• En representació dels grups polítics municipals representants al Ple :

• La  sra.  Cinta  Espuny  Vidal,  com  a  titular  i  la  sra.  Mònica  Ripoll  Castelló,  com  a
substituta, en representació de JuntsxTortosa.

• La  sra.  Ma  Pau  Cid  Favà,  com a  titular  i  la  sra.  Sònia  Ruperez  Monreal,  com a
substituta, en representació de Movem Tortosa.

• La sra. Ma Trinidad Lleixà Lombarte, com a titular i la sra. Ma Pilar Caballé Tudó, com
a substituta, en representació d’ Esquerra Republicana de Catalunya.

• La sra. Carme  Soriano Bonet, com a titular i la sra. Estefania Valdés García, com a
substituta, en representació del Partit Socialista de Catalunya.

• La sra. Laia Jorge López, com a titular i la sra. Carmen Poy Barberà, com a substituta,
en representació de Ciutadans.

• La sra. Selene  Alberich Bosch, com a titular i la sra. Eva  Vazquez Bonavila, com a
substituta, en representació de la CUP.

• Com a persones d’especial rellevància i representació en l’àmbit sectorial de la igualtat i  
perspectiva de gènere :

• Raquel Revuelta Suarez

• Sílvia Tejedor Barrios

• Júlia Audí Serret

• Lluïsa Garcia Martí

Tercer .- Notificar el present acord a les persones interessades.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el dictamen de proposta d’acord per a la creació i
composició del Consell sectorial de participació ciutadana de dones. És un consell que segueix en la
línia de l’anterior consell creat, i que també estem ja treballant per tal de poder portar als consells
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següents i, per tant, complementar aquesta participació ciutadana. I en este cas, el consell estaria
presidit per mi mateixa com a alcaldessa; en representació de les entitats escollides entre elles, per la
senyora Maria Cinta Miralles, en representació de les associacions de Remolins; per la senyora Anna
Mari Romero, en representació de l’Associació de Dones de Sant Llàtzer; i per la senyora Tere Nolla,
en representació de l’Associació de Dones Punta Rodona, de Bítem. 

Després hi ha un representant de cadascun dels grups municipals: la senyora Cinta Espuny, la senyora
Mari Pau Cid, la senyora Maria Trinidad Lleixà, la senyora Carme Soriano, la senyora Laia Jorge i la
senyora Seene Alberich. I com a persones d’especial rellevància i representació en l’àmbit sectorial de
la igualtat i perspectiva de gènere, escollides directament per Alcaldia, en este cas la senyora Raquel
Revuelta, la senyora Silvia Tejedor, la senyora Julia Audí i la senyora Lluïsa García.

Per tant, sotmetem això a l’aprovació. Hi ha una paraula demanada. El senyor Arnau?”

Intervenció del Sr. Arnau

“Sí. Natros celebrem la creació del Consell de dones. Com sempre fem, demanem que no siga tan sols
consultiu sinó que siga vinculant amb les decisions que es prenen, i d’alguna manera que hi haja
dotació econòmica suficient per a portar a terme els projectes que es puguen derivar del Consell de
dones. Sí que volem manifestar que no estem d’acord, d’alguna manera, amb què la composició es
base en el reglament de participació ciutadana, en el sentit que per a poder participar han de ser
entitats inscrites al registre d’entitats de l’ajuntament i que tinguen un CIF. Hi ha entitats com pot ser
Vaga Feminista, col·lectius que treballen per la igualtat i pel feminisme a la nostra ciutat i al nostre
territori, que queden exclosos de la participació per este motiu. 

I per altra banda, es posa en dubte la idoneïtat de les persones d’especial rellevància i representació
sectorial en l’àmbit que ha citat l’alcaldessa. Com bé ha dit, han sigut d’alguna manera seleccionades
per Alcaldia, i  tampoc entenem que el procés ha de ser este. És per això que ens abstenim a la
proposta.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Li vull recordar que això és el que recull el reglament de participació de ciutadana, que es va
pactar en el seu moment amb el seu grup municipal i amb vostè mateix, en aquell moment no era
regidor, però és on vam pactar este... La senyora Viña ho recorda perfectament, perquè també estava,
i per tant, ho vam pactar amb vostès i es va acordar que la manera també de poder establir com
regular  els  consells  de  participació  era  també  a  partir  d’entitats  que  estiguessin  inscrites.  Vull
recordar que és gratuït poder-se inscriure i, per tant, no hi va haver cap problema en poder tindre
recollides les entitats, que en definitiva són les que després, entre elles, s’han de triar, si no, com
determinem que una persona decideix o diu que és d’una entitat, sense que estiga constituïda com a
tal o regulada com a tal. 

Per tant, això és el que vam aprovar en el seu moment també amb el seu vot, i pactat, com dic, amb
vostè.»

*-*-*

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  una abstenció corresponent al membre de la  corporació del grup
municipal  CUP–AMUNT (1).

SERVEIS CENTRALS

04 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE REVISIÓ DE LES TARIFES D’APARCAMENT AL PÀRQUING
MUNICIPAL DE LA PLAÇA ALFONS XIIè PER A L’ANY 2022
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Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent
assumpte: 

«Atès que l’estipulació 6.3 del contracte de concessió administrativa per a la gestió i explotació del
pàrquing de la Plaça Alfons XIIè, una de les obligacions de l’ens públic, és a dir, l’Ajuntament, és la del
manteniment de l’equilibri econòmic - financer de la concessió.

Atès que l’estipulació vuitena del contracte de concessió administrativa relativa  al sistema de tarifes,
determina  que  es  farà  una  revisió  segons  l’IPC  que  publiqui  anualment  l’Institut  Nacional
d’Estadística.

Atès que segons la publicació de l’Institut Nacional d’Estadística aquest índex, referit de desembre de
2020  a desembre 2021, és l’6,5%

Atès l’escrit que ha presentat el concessionari PROMOINMO, SL, en el qual demana la revisió de les
tarifes  de  rotació  segons  aquest  IPC,  però  que  la  resta  de  preus  que  corresponen  amb  els
abonaments es mantinguin per al 2022 iguals que els actuals del 2021.

Atès  que  l’Ajuntament  rep  un  cànon  anual  del  concessionari  de  la  recaptació  per  les  tarifes  de
l’aparcament municipal de la Plaça Alfons XIIè. 

Vist el Decret de l’Alcaldia número 155/2022, d’incoació de l’expedient d’actualització de les tarifes
del pàrquing de la Pl. Alfons XII per a l’any 2022.

Vist l’informe  del Tècnic Responsable de la Unitat de Mobilitat de l’Ajuntament de Tortosa.

Vist l’informe núm. 325/2022. de data 10 de maig de 2022, emès per l’Interventor.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Serveis Centrals, emès en sessió de 31 de maig
de 2022.

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

Que  les  tarifes  d’aparcament  al  pàrquing  municipal  de  la  Plaça  Alfons  XIIè  per  a  l’any  2022,
augmentin respecte els  actuals imports,que s’han mantingut i que són vigents des de l’any 2018, i
que són les següents:

Preu total minut : 0,027€ (sense iva)
Preu total hora :  1,620€ ( sense iva )
Preu total dia:  12,96€ ( sense iva )
Abonament mensual 24 hores/dia :            108,254€ ( sense iva )
Abonament mensual 12 hores/dia :  75,781€ ( sense iva )
Abonament mensual 8 hores/dia :  46,361€ ( sense iva )
Abonament mensual motocicletes 24 hores/dia :  30,133€ ( sense iva )

A aquestes tarifes caldrà que s’apliqui l’IVA corresponent abans de ser aplicades.

BASE IVA TOTAL
1 minut 0,027 € 0,006 € 0,033 €

2 minuts 0,054 € 0,011 € 0,065 €
3 minuts 0,081 € 0,017 € 0,098 €
4 minuts 0,108 € 0,023 € 0,131 €
5 minuts 0,135 € 0,028 € 0,163 €
6 minuts 0,162 € 0,034 € 0,196 €
7 minuts 0,189 € 0,040 € 0,229 €
8 minuts 0,216 € 0,045 € 0,261 €
9 minuts 0,243 € 0,051 € 0,294 €
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10 minuts 0,270 € 0,057 € 0,327 €
11 minuts 0,297 € 0,062 € 0,359 €
12 minuts 0,324 € 0,068 € 0,392 €
13 minuts 0,351 € 0,074 € 0,425 €
14 minuts 0,378 € 0,079 € 0,457 €
15 minuts 0,405 € 0,085 € 0,490 €
16 minuts 0,432 € 0,091 € 0,523 €
17 minuts 0,459 € 0,096 € 0,555 €
18 minuts 0,486 € 0,102 € 0,588 €
19 minuts 0,513 € 0,108 € 0,621 €
20 minuts 0,540 € 0,113 € 0,653 €
21 minuts 0,567 € 0,119 € 0,686 €
22 minuts 0,594 € 0,125 € 0,719 €
23 minuts 0,621 € 0,130 € 0,751 €
24 minuts 0,648 € 0,136 € 0,784 €
25 minuts 0,675 € 0,142 € 0,817 €
26 minuts 0,702 € 0,147 € 0,849 €
27 minuts 0,729 € 0,153 € 0,882 €
28 minuts 0,756 € 0,159 € 0,915 €
29 minuts 0,783 € 0,164 € 0,947 €
30 minuts 0,810 € 0,170 € 0,980 €
31 minuts 0,837 € 0,176 € 1,013 €
32 minuts 0,864 € 0,181 € 1,045 €
33 minuts 0,891 € 0,187 € 1,078 €
34 minuts 0,918 € 0,193 € 1,111 €
35 minuts 0,945 € 0,198 € 1,143 €
36 minuts 0,972 € 0,204 € 1,176 €
37 minuts 0,999 € 0,210 € 1,209 €
38 minuts 1,026 € 0,215 € 1,241 €
39 minuts 1,053 € 0,221 € 1,274 €
40 minuts 1,080 € 0,227 € 1,307 €
41 minuts 1,107 € 0,232 € 1,339 €
42 minuts 1,134 € 0,238 € 1,372 €
43 minuts 1,161 € 0,244 € 1,405 €
44 minuts 1,188 € 0,249 € 1,437 €
45 minuts 1,215 € 0,255 € 1,470 €
46 minuts 1,242 € 0,261 € 1,503 €
47 minuts 1,269 € 0,266 € 1,535 €
48 minuts 1,296 € 0,272 € 1,568 €
49 minuts 1,323 € 0,278 € 1,601 €
50 minuts 1,350 € 0,284 € 1,634 €
51 minuts 1,377 € 0,289 € 1,666 €
52 minuts 1,404 € 0,295 € 1,699 €
53 minuts 1,431 € 0,301 € 1,732 €
54 minuts 1,458 € 0,306 € 1,764 €
55 minuts 1,485 € 0,312 € 1,797 €
56 minuts 1,512 € 0,318 € 1,830 €
57 minuts 1,539 € 0,323 € 1,862 €
58 minuts 1,566 € 0,329 € 1,895 €
59 minuts 1,593 € 0,335 € 1,928 €
60 minuts 1,620 € 0,340 € 1,960 €

Preu Dia               12,960 €       2,722 €            15,68 €»
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el dictamen de proposta d’acord de la revisió de les
tarifes d’aparcament al pàrquing municipal de la plaça Alfons XII per a l’any 2022. No sé si hi ha
alguna qüestió? Té la paraula el senyor Faura. Perdó, té la paraula el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies, alcaldessa. Bé, natros considerem del tot desmesurat l’increment del 6 i mig per cent. L’IPC
del  6 i  mig no justifica pujar  les tarifes de rotació en este percentatge, o com a mínim, no s’ha
justificat l’increment de costos per a traslladar-ho al preu del servei. Entenem que a través d’estos
increments es contribueix encara més a incrementar la inflació que patixen les famílies, i és per això
que votem en contra. I si ens diuen perquè el contracte ho recull, no estem d’acord amb els contractes
que signa el govern municipal. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“D’acord. És un contracte que crec que té més de trenta anys, o pràcticament, per tant, segurament jo
tampoc estic  d’acord amb l’actualitat,  però ens queden dos anys de contracte,  i  mentrestant,  els
contractes s’han de complir, per tant, és el que pertoca. Té la paraula el senyor Faura.”

Intervenció del Sr. Faura

“Gràcies, alcaldessa. Companys i companyes. Bé, tal com plantegen vostès el dictamen, sembla que
l’increment de preus que estan proposant és fruit de la petició del concessionari, i per tant, això és de
conformitat amb el contracte subscrit en el seu moment. Per tant, està actualització de tarifes sembla
que és una qüestió que des del punt de vista jurídic és legal, no hi ha debat, això és així, s’aplica l’IPC
i s’ha acabat.

Però si ens fixem en la proposta d’actualització que se’ns presenta, es mantenen els preus de la gent
que està abonada, i que ja em sembla bé, eh?, no és que vulguem que se’ls incrementen, però veiem
que l’únic en què es toca el preu, l’únic on s’incrementa el preu és en aquelles persones que ocupen
el pàrquing de manera ocasional.

Fixeu-vos-hi: si veieu aquesta pujada de tarifes, està pujada de tarifes està coincidint tot just amb la
remodelació del carrer Cervantes, que fa perdre una part important d’allò que és l’aparcament, això
pot tenir un efecte pervers, un efecte negatiu, perquè hi ha menys aparcament i és més car al centre
de la ciutat, i pot ser –hi insisteixo– pot tenir un efecte pervers, negatiu o desincentivador per a l’ús
del comerç en aquella zona.

És per això que ens hagués agradat que aquesta proposta hagués vingut acompanyada d’una altra on
s’hagués pogut preveure una sèrie de bonificacions vinculades, o bé al consum o bé als serveis dels
professionals dels establiments del centre de la ciutat, com de fet no és cap novetat. Este ajuntament,
fa molts anys enrere recordo que està circumstància ja es produïa. És per això, per aquesta dualitat,
no?, la necessitat que s’aprove necessàriament perquè és per imperatiu legal, però l’alternativa, que
pensem que si això no ve acompanyat d’altres mesures pot tindre un efecte perniciós, els hi votarem
una abstenció. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Com vostè ha dit al principi, estem parlant que respon a la legalitat i que és el que pertoca.
Què  és  el  que  s’apuja?  Allò  que  es  demanda.  Hi  ha  hagut  anys  que  ha incrementat  l’IPC,  com
recentment, per cent, fa un parell d’anys, i no es va fer la petició per part del concessionari, per tant,
no es va incrementar. Sense ve d’acord amb la petició o no del concessionari. Enguany la petició del
concessionari ha estat per a les tarifes però no ha estat per a la part dels abonaments que tenen
fixos. Per tant, és aquesta la situació que ens permet el contracte en este sentit. 
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Pel que fa a la solució dels aparcaments al centre,  esperem que les properes setmanes puguem
donar-li també la solució a la situació que hi ha respecte als aparcaments. Té la paraula el senyor
Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan

“Sí, gràcies. En este sentit, natros el que farem també serà abstenir-nos sabent que, com s’ha dit aquí,
s’està fent allò que diu el propi contracte i, per tant, aquí no hi ha discussió al respecte, però a la
vegada també, natros ja vam fer una proposta de modificació o de bonificacions en este propi ple, que
va  ser  rebutjada,  i  per  tant,  tenint  en  compte  que  no  ve  acompanyada  d’aquesta  proposta
d’acompanyament, votem abstenció.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies.»

*-*-*

Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda  aprovar  la proposta amb deu
vots  a  favor,  corresponents  als  membres de la  corporació  dels  grups  municipals  de JUNTS (7)  i
PSC–CP  (3),  un  vot  en  contra  corresponent  al  membre  de  la  corporació  del  grup  municipal
CUP–AMUNT (1) i nou abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals
de MT–MTE–ECG (5) i ERC–TS–AM (4).

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 

05 -  MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS JUNTS X TORTOSA, MOVEM TORTOSA–MOVEM TERRES DE
L’EBRE–EN  COMÚ  GUANYEM,  ESQUERRA  REPUBLICANA  DE  CATALUNYA  -TORTOSA  SÍ-ACORD
MUNICIPAL,  PARTIT  DELS  SOCIALISTES  DE  CATALUNYA–CANDIDATURA  DE  PROGRÉS,  CIUTADANS–
PARTIDO  DE  LA  CIUDADANÍA I  CANDIDATURA  D’UNITAT  POPULAR  TORTOSA  –  ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA DE SUPORT AL MANIFEST PER AL RESTABLIMENT DEL SERVEI DE TREN RÀPID AVANT
ENTRE LES TERRES DE L’EBRE I BARCELONA.

Se sotmet a debat del ple la següent proposta subscrita pels grups municipals  de  Junts x Tortosa,
Movem Tortosa–Movem Terres de l’Ebre–En Comú Guanyem, Esquerra Republicana de Catalunya -
Tortosa Sí-Acord Municipal, Partit dels Socialistes de Catalunya–Candidatura de Progrés, Ciutadans–
Partido de la Ciudadanía i Candidatura d’Unitat Popular Tortosa:

«Vista la moció de suport al manifest ‘Hem perdut lo tren’.

Atès  que  es  considera  convenient  que  aquest  Ple  municipal  és  pronunciï  sobre  el  contingut  de
l’esmentada moció.

Atès que és compleixen els criteris i continguts de la moció referida, considerant que el 3 de febrer del
2022 es van complir dos anys des que es va posar en funcionament el servei Avant que connectava
Tortosa i l’Aldea amb Barcelona passant per l’estació del Camp de Tarragona. Aquest servei es va
suspendre poques setmanes més tard a causa de la pandèmia i no s’ha tornat a restablir.

Les entitats Diàspora Ebrenca i Trens Dignes Ebre han iniciat una campanya per tal de reclamar a la
Generalitat de Catalunya i a Renfe la necessitat urgent de restablir el servei de tren ràpid que connecti
les Terres de l'Ebre mitjançant l'estació de Tortosa-l’Aldea-Amposta amb Barcelona. 

Aquesta demanda es basa principalment  en les següents  raons:  aquest  servei  ja  existia,  per  no-
discriminació, per reequilibri territorial i per una visió de futur que sorgeix de les oportunitats que
genera un escenari creixent de teletreball, tal com ja s’ha vist en altres territoris.

Al Ple de l’Ajuntament es proposa adoptar els següents ACORDS:
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1. Donar suport al manifest  HEM PERDUT LO TREN, impulsat per les entitats Diàspora Ebrenca i
Trens Dignes, el text íntegre de la qual s’inclou com annex a la present moció.

2. Difondre el posicionament d’aquest consistori mitjançant els canals oficials de l’Ajuntament.

3. Emprendre, de forma coordinada, les accions polítiques necessàries per tal de contribuir al resta-
bliment d’aquest servei ferroviari.

4. Comunicar l’acord a les entitats impulsores del manifest, Diàspora Ebrenca i Trens Dignes.

ANNEX

Recuperem l’Avant entre les Terres de l’Ebre i Barcelona

Des de Diàspora Ebrenca i Trens Dignes Ebre, demanem a la Generalitat de Catalunya i a Renfe la
necessitat urgent de restablir el servei de tren ràpid que connecti Tortosa i l’Aldea amb Barcelona. I ho
demanem perquè aquest servei ja existia, per no-discriminació, per reequilibri territorial i per una visió
de futur que sorgeix de les oportunitats que genera un escenari creixent de teletreball, tal com ja s’ha
vist en altres territoris.

AQUEST TREN JA EXISTIA, NO ÉS RES DE NOU. El 3 de febrer del 2022 farà dos anys que es va posar
en funcionament el servei Avant que connectava Tortosa i l’Aldea amb Barcelona passant per l’estació
del Camp de Tarragona. Aquest servei es va suspendre poques setmanes més tard a causa de la
pandèmia i no s’ha tornat a restablir.

PER  VISIÓ  DE  FUTUR,  CAL  APROFITAR  LES  OPORTUNITATS  DEL  MOMENT  ACTUAL.  Gràcies  a
l’experiència del teletreball, moltes persones han passat de viure a Barcelona a tornar a viure a les
Terres de l’Ebre mantenint la feina a Barcelona. En poden ser encara moltes més. El servei deficient
actual fa poc atractiu establir-se més enllà de la segona corona metropolitana malgrat les oportunitats
del nou context.  Per  això,  cal  aprofitar la línia d’alta velocitat existent entre Camp de Tarragona i
Barcelona per poder connectar Tortosa amb Barcelona en un màxim d’una hora i quaranta minuts.

PER NO-DISCRIMINACIÓ I EQUILIBRI TERRITORIAL. Si bé és cert que el servei s’ha reduït des de Lleida
i Figueres, no és menys cert que aquestes zones de Catalunya continuen gaudint del servei 
Avant que els connecta amb Barcelona.

PER CONNECTAR-NOS AMB BARCELONA I ALTRES TERRITORIS. El tren Avant de l’Ebre a Barcelona no
només permetia arribar més ràpidament a la capital del país, també ens connectava amb l’estació
Camp de Tarragona i des d’allà amb la resta d’estacions de l’estat espanyol i Europa. A més a més,
aquests trens permeten aprofitar el temps treballant mentre es viatja en disposar de taules i endolls,
uns  elements  pràcticament  inexistents  en  altres  serveis  convencionals  de  Renfe  cap  al  sud  de
Catalunya. 

AMB UNA ESTACIÓ INTERMODAL. Perquè el servei pugui repercutir de forma beneficiosa al conjunt del
territori, l’estació de l’Aldea ha de ser una veritable estació intermodal, on arribi servei d’autobusos
des de diferents municipis del voltant coincidint amb les arribades i sortides de cada tren.

Per tot això, demanem el retorn d’aquest servei perdut durant la pandèmia. És necessari tornar a
connectar les Terres de l’Ebre amb Barcelona en un tren ràpid, aturar el dèficit ferroviari d’aquestes
comarques i fer les inversions necessàries perquè el nou context de teletreball que s’obre també sigui
una oportunitat per al nostre territori.»
.

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passem al següent punt de l’ordre del dia, que són les propostes dels grups municipals. Moció del
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Grup Municipal de Junts per Tortosa, Movem Tortosa – Movem Terres de l’Ebre – En Comú Guanyem,
Esquerra  Republicana  –  Tortosa  Sí  –  Acord  Municipal,  Partit  dels  Socialistes  de  Catalunya  –
Candidatura de Progrés, Ciutadans – Partido de la Ciudadanía i Candidatura d’Unitat Popular Tortosa
– Alternativa Municipalista, de suport al manifest per al restabliment del servei de tren ràpid Avant
entre les Terres de l’Ebre i Barcelona. 

Aquesta és una proposta que hem signat tots els grups municipals, que és una petició que se’ns ha
fet per part de l’entitat Diàspora i l’entitat Trens Dignes, i que correspon també a unes peticions que ja
al seu moment, jo mateixa com a alcaldessa vaig fer arribar al conseller. També vam portar este
mateix debat aquí, al plenari, afegint també el punt de la petició del restabliment de l’Euromed, i que
en definitiva creiem i estem ja també, una vegada més, tots d’acord amb què ens cal recuperar este
tren Avant per a les Terres de l’Ebre, per a Tortosa i per poder-nos connectar d’una forma ràpida amb
Barcelona.

Per tant, té la paraula ara, del més petit a gran, que són tots els que ho han subscrit, en este cas el
senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies, alcaldessa. Com no podia ser d’altra manera, ens sumem al manifest «Hem perdut lo tren»,
de Diàspora Ebrenca i Trens Dignes. Fem nostres les reivindicacions dels col·lectius, tal com sempre
hem fet,  i  agrair  la tasca que estan portant a terme per denunciar als greuges que patim com a
territori i lluitar per a revertir-los.

També volem mostrar el nostre suport a les persones ferides en l’accident a Vila-seca del tren que es
dirigia a Tortosa, un exemple més de la manca de manteniment, trens vells i puntualitat més que
deficient. Una zona abandonada tant per l’Estat com per la Generalitat, i volem enviar molts ànims a
les persones afectades.”

“Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Dolors Bel.”

Intervenció de la Sra. Bel

“Gràcies,  alcaldessa.  Regidors  i  regidores.  Recordo  a  finals  del  2021,  concretament  al  mes  de
novembre, on en este mateix plenari vam debatre una moció on, entre d’altres coses, es demanava el
restabliment del servei del tren Avant a les Terres de l’Ebre.

Jo, si em permeten, abans de continuar voldria expressar la meva solidaritat i escalf, i la del meu grup
municipal, cap a les víctimes de l’accident ocorregut ahir entre dos trens a l’alçada de Vila-seca, amb
una vintena més o menys de ferits. Esperem que les persones ferides es puguen recuperar el més
aviat possible.

Dit això, tal i com ja vaig manifestar jo mateixa en la meua intervenció del passat mes de novembre,
reivindiquem  des  del  Grup  Municipal  Socialista  la  necessitat  de  tenir  unes  bones  i  eficients
connexions ferroviàries, fonamentals per connectar el nostre territori amb el Nord, cap a França, i el
Sud, cap a València, i també entre els pobles que configuren les Terres de l’Ebre.

També reiterem que esta necessitat va estretament lligada als efectes nocius de despoblament que
patixen estes terres, i també el desenvolupament industrial i, per tant, els efectes d’oportunitat que
unes bones connexions ferroviàries ens podrien donar, però també terrestres, i que tindrien efectes
beneficiosos per a la gent d’estes terres.

Ens afegim a la demanda que el tren Avant puga posar-se en marxa amb la freqüència que es va dir
en el seu moment, amb dos viatges d’anada i dos de tornada. Recordar que RENFE cedeix, és la que
fa la cessió a l’operadora, que és la que es fa responsable dels horaris i trajectes dels combois i, per
tant, també de les freqüències. 
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Per tant, i per tot l’exposat, tot el nostre suport al manifest «Hem perdut lo tren», impulsat per les
entitats Diàspora Ebrenca i Trens Dignes, als que també des d’aquí volem reconèixer el seu esforç i la
seua lluita per reclamar uns trens dignes per al nostre territori, així com una discriminació positiva en
matèria de transports i connexions per al conjunt de les Terres de l’Ebre. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció del Sr. Faura

“Gràcies, alcaldessa. Companys i companyes. Bé, primer, comencem la nostra intervenció mostrant la
nostra solidaritat amb les persones accidentades ahir en el tren a la sortida de Tarragona, l’estació de
Tarragona, en direcció a Tortosa.

Com ja hem dit natros des d’Esquerra Republicana en moltíssimes ocasions, és imprescindible estar
ben connectat amb les capitals que ens envolten, mitjançant un transport ferroviari de qualitat, com
tenen molts altres territoris. la moció demana el restabliment del tren ràpid Avant, entre les Terres de
l’Ebre i Barcelona, que hem subscrit, que reivindiquem i que ens posem al seu costat. I entenem que
esta és una petició a mínims, però entenem que cal ser molt més ambiciós. Hem de seguir el full de la
moció, que ens parla que cal tenir una estació a l’Aldea que ha de ser intermodal. Cal aprofitar la
necessitat de l’oportunitat del moment actual i consolidar el potencial teletreball que es pot fer des de
qualsevol lloc de casa nostra. També cal aprofitar els beneficis mediambientals que suposa desplaçar-
nos en tren, evitant els desplaçaments amb vehicle fins a Barcelona. 

Per tot això, entenem que cal ser un pelet més ambiciós –hi insistim, eh?– admetent com a bona la
proposta del tren ràpid Avant, però cal demanar, cal ser més ambiciosos des del consistori. Hem de
tenir l’ambició de demanar que tots els trens de passatgers de passin per davant de l’estació de
l’Aldea, siguen en sentit nord o en sentit sud, tinguen parada. I esta petició no es pot entendre com
una quimera que està fora de lloc; estem a 85 quilòmetres de la capital de la província, de Tarragona,
i  a 120 de Castelló.  Per tant,  si  tenim una estació intermodal,  és a dir,  que es combinen trens i
autobusos, i a la vegada estem al mig de les dues ciutats, no pot ser una condició que perdre tres o
quatre minuts parant a Tortosa, parant a l’estació de l’Aldea, justifique la no parada sota la premissa
del temps emprat. Perquè estos tres o quatre minuts, en 400 quilòmetres de trajecte que hi ha entre
València i Tarragona, bé mereixen l’aturada a Terres de l’Ebre, perquè és una necessitat per al territori
i una necessitat per al nostre desenvolupament.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies, senyor Faura. Només un apunt: no es tractava de ser més ambiciosos en esta moció, de fet,
ja ho vam ser amb la moció que vam presentar Junts per Tortosa el passat mes de novembre, sinó de
transmetre el mateix text que ens aporten les dues entitats. Per tant, no modificar en cap sentit el que
se’ns va fer arribar i vam subscriure els diferents grups.

Passem al següent portaveu. Té la paraula el senyor Jordan. Té la paraula el senyor Bel.”

Intervenció del Sr. Bel

“Gràcies, alcaldessa. Regidores i regidors. Com que aquesta moció la defensem conjuntament tots els
grups municipals, com així hauria de ser amb els grans assumptes de ciutat i de territori, amb una
unanimitat inèdita per haver sigut presentada per al restabliment  del tren ràpid Avant entre les Terres
de l’Ebre i Barcelona, el Grup Municipal de Movem Tortosa també donarem suport al manifest de
Diàspora Ebrenca i Trens Dignes, i afegim alguns matisos per reforçar l’acord.

Tal com fem avui, ens emplacem a reclamar conjuntament, amb fermesa, a la Generalitat i a ADIF la
millora per a la connectivitat, atès que aquest servei ja existia i va ser eliminat per la pandèmia, i és
urgent el seu restabliment per la no discriminació de les Terres de l’Ebre, augmentar el reequilibri
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territorial del Sud amb la connectivitat a altres àrees de Catalunya, i també a l’àrea de Lleida.

La Generalitat ha de recollir la demanda social, encapçalada per les plataformes i els grups polítics, i
liderar  el  restabliment  del  servei  i  exigir  que  s’aportin  els  recursos  necessaris,  que  en  aquests
moments no estan fent. Necessitem també aquest canvi en la política de mobilitat per atendre el
fenomen de reindustrialització al Camp de l’Ebre que estem vivint, un cop hem constatat que les crisis
energètiques i de deslocalització de l’economia productiva causen una greu disfunció ambiental, com
també en l’abastiment de productes.

Des de Movem Tortosa continuarem treballant des del nostre àmbit de responsabilitat municipal i
també, com hem fet en mocions o propostes presentades pel diputat Jordi Jordan fa pocs mesos al
Parlament.  Tornem a  defensar  una  taula  de  mobilitat  més  executiva,  més  efectiva,  on  estiguem
representants tots els agents amb representació política com de la ciutadania en els òrgans de govern
competents, i destacar una altra vegada la importància de la unanimitat en la defensa conjunta d’esta
moció  amb la  resta  de grups polítics,  per  assolir,  com més aviat  millor,  els  punts  que detalla  el
manifest: per millorar la mobilitat, les oportunitats dels nostres conciutadans, tornant a reclamar una
estació intermodal amb efectes territorials que repercuteixi positivament en la nostra economia, amb
un servei d’autobusos coordinats amb els serveis ferroviaris, i que converteixin les Terres de l’Ebre en
un àrea connectada amb la capital en menys d’una hora i quaranta minuts.

Finalment,  agrair  i  felicitar  l’entesa  avui  mostrada  pels  representants  de  tots  els  grups  polítics
municipals, per l’acord assolit avui. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Saporta.”

Intervenció del Sr. Saporta

“Alcaldessa.  Regidores,  regidors.  Primer que tot,  voldríem manifestar  la  nostra solidaritat  amb les
víctimes de l’accident de Vila-seca. 

Dit  això,  des  del  nostre  grup  municipal  de  Junts  per  Tortosa  hem  reiterat  en  diverses  ocasions
mocions, al gener i al novembre del 21, la necessitat de millorar els serveis ferroviaris a les Terres de
l’Ebre.

Tortosa i el territori necessitem disposar d’unes connexions ferroviàries eficients i competitives que
ens uneixin amb Barcelona, Tarragona i el País Valencià. Es tracta d’un servei clau per a mantenir i
reforçar la nostra competitivitat com a ciutat i com a territori.

Durant  molt  temps,  els  serveis  ferroviaris  a  les  Terres  de  l’Ebre  s’han  vist  afectats  pels  retards
acumulats en la posada en marxa del corredor del Mediterrani. Davant d’aquesta demora, com a
ciutat i com a territori vam exigir la millora del servei amb l’aturada de l’Euromed a l’estació de l’Aldea
– Amposta – Tortosa, fet que es va aconseguir al novembre del 2016. Aquesta consecució demostrava
a  la  pràctica  que  l’aturada  de  l’Euromed  a  les  Terres  de  l’Ebre  era  tècnicament  possible,
contràriament  al  que  des  de l’Estat  assenyalaven,  per  no  incloure-la  a  la  ruta  entre  Barcelona  i
València.

Incomprensiblement, l’entrada en servei del corredor del Mediterrani  el 13 de gener del 2020 va
comportar la supressió de les aturades de l’Euromed a l’estació de l’Aldea – Amposta – Tortosa. Com
a compensació, vam obtindre el compromís per part de la Generalitat de Catalunya d’establir quatre
connexions diàries en cada sentit mitjançant els trens Avant. Tot i aquest anunci, només es va posar
en servei un en cada sentit, el 3 de febrer del 2020. Només un mes després, l’1 de març, aquest
servei va deixar de prestar-se en cap de setmana, al·legant que hi havia pocs usuaris que utilitzessin
aquest servei. 

A tot plegat es va afegir la supressió definitiva del servei de l’Avant entre Tortosa i Barcelona a partir
del 17 de març del 2020, com a mesura extraordinària pel coronavirus. Després de més de dos anys
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de la pandèmia, cal restituir els serveis ferroviaris que s’han deixat de prestar durant aquest temps,
com així  vam reivindicar  des del  Grup Municipal  de Junts  per  Tortosa,  amb una moció  que vam
presentar i aprovar per unanimitat al novembre del 2021. Així mateix, l’alcaldessa ja va reivindicar
aquesta millora dels serveis ferroviaris a la Taula de mobilitat i al mateix conseller de Vicepresidència,
Territori i Polítiques Digitals, Jordi Puigneró.

Per tant, exigim la recuperació del servei del tren regional d’alta velocitat tipus Avant, amb destinació
a Barcelona,  amb quatre  freqüències  diàries  d’anada i  quatre  de tornada,  i  que es  garanteixi  la
connexió amb els trens AVE al Camp de Tarragona, tal i com s’havia acordat.

Tal com diu el manifest, els hàbits de treball han canviat des de la pandèmia i s’ha potenciat el treball
híbrid, cosa que fa que moltes persones hagin passat de viure a Barcelona a viure a les nostres terres.
Per mantenir aquest nou context, cal recuperar la connexió del tren Avant i, per què no, de l’Euromed,
i que la connexió amb Barcelona sigui d’una hora i quaranta minuts aproximadament. A més, aquest
tipus de trens permeten treballar durant els trajectes, la qual cosa és un valor afegit pel nou context
de treball.

Per tot l’exposat hi insistim i exigim el retorn de forma imminent de la connexió del tren Avant i de
l’Euromed entre les Terres de l’Ebre i  Barcelona, i  ens adherim al manifest «Hem perdut lo tren».
Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Queda, per tant, aprovada. Com hem dit, l’hem subscrit tots. I també acabo mostrant
la solidaritat i desitjant que hi haja una ràpida recuperació de tots els ferits de l’accident ferroviari que
ha succeït fa poques hores a Vila-seca, amb el tren que feia recorregut principalment, a més a més de
R16, que és la línia que uneix Tortosa amb Barcelona.

*-*-*

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

06.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  CANDIDATURA  D’UNITAT  POPULAR  TORTOSA–ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA  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   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
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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. 

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.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

Passem al següent punt de l’ordre del dia. En este cas és la moció del Grup Municipal Candidatura
d’Unitat Popular Tortosa – Alternativa Municipalista, per defensar i preservar els drets laborals de les
treballadores dels serveis externalitzats. Té la paraula el senyor Arnau, per a la seva defensa.”

Intervenció del Sr. Arnau 

“Gràcies, alcaldessa. D’ençà l’inici de la crisi al 2008, hem vist com la classe treballadora ha anat
perdent temps i  empitjorant les seves condicions laborals.  Un cop més, la  classe treballadora ha
hagut de suportar les conseqüències d’una crisi global fruit de les polítiques neoliberals. Primer, la
reforma laboral de 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;
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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 ultra activitat dels convenis passat un any des de la
vigència, etcètera.

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.

Un  dels  col·lectius  que  més  ha  sofert  este  retrocés  en  els  seus  drets  ha  estat  el  del  personal
externalitzat de les administracions públiques. Són constants les externalitzacions de 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  com es realitzen les seues jornades de treball.
Moltes empreses, amb l’única finalitat del benefici econòmic, deixen de complir amb les obligacions i
drets laborals cap a les seves treballadores que presten el servei a la nostra ciutat i no es veuen
emparades pel consistori. 

És per este motiu que la CUP Tortosa demana que des de l’ajuntament es defensen i es preserven 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 establisca les clàusules
socials que s’han de complir en la contractació pública municipal; 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 tinguen un accés àgil a este
canal  de  denúncies  i  perquè  se’ls  mantinga  en  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  incomplisquen  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 executa el contracte, condicions
establertes  per  l’últim  conveni  col·lectiu  vigent  en  què  s’enquadra  i  es  desenvolupa  la  prestació
contractual; i per últim, 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 procedisca suspendre o extingir els contracte de treball de la plantilla, excepte
les  suspensions  o  extincions  conseqüència  de  la  voluntat  de  la  persona  treballadora,  o  en  els
acomiadaments disciplinaris. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Dolors Bel.”

Intervenció de la Sra. Bel

“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Senyor Arnau, voldria començar contestant breument a la
menció que fa vostè sobre la recent, ara ja no tant, aprovada reforma laboral, tot i que ja és un tema
tractat al ple arran d’una moció presentada pel nostre grup municipal. Segurament hem d’anar molt
més lluny i hem d’avançar en una llei laboral que sigui el més beneficiosa possible per al conjunt de
treballadors i treballadores d’este país, però també és cert, com ja li vaig dir en el seu moment, que
hem aconseguit revertir  moltes de les situacions més lesives a les que ens va abocar la reforma
laboral del Partit Popular. Entre elles, una que afecta a la negociació dels convenis col·lectius i a la
prevalença dels convenis sectorials per sobre dels d’empresa, i amb el fet que amb la caducitat d’un
conveni no ens retrotraiem a l’Estatut bàsic, sinó que es continua aplicant el conveni caducat fins que
no hi hagi un conveni nou. Ho hem fet –no menys important– per revertir la temporalitat en la majoria
de les contractacions que es duen a terme, i sobretot, s’ha aconseguit amb un ampli consens de les
forces  polítiques,  sindicals  i  patronal,  en  un  moment  especialment  complicat  a  nivell  social  i
econòmic. Això, juntament amb mesures preses en plena pandèmia i amb una aturada quasi general
d’un país, que amb la figura dels ERTE ha possibilitat que molts treballadors i treballadores es podrien
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haver vist abocats a perdre la feina, han pogut preservar els seus llocs de treball, i jo crec que posa en
valor la feina d’este govern.

I entrant ja en les demandes de la seua moció, voldria fer-li  algunes consideracions sobre alguns
punts. Parla de clàusules socials, i ja li hem respost més d’un cop, i de fet, també el nostre grup
municipal ha presentat mocions en el sentit que els contractes incorporen clàusules socials. Ho estem
fent ara des del govern municipal, i no creiem necessari crear una comissió específica perquè tenim ja
establerts els  mecanismes de control  per  fer  el  seguiment  sobre el  compliment  de les mateixes.
D’altra banda, entenem que per imposar sancions a les empreses que no complixen amb els seus
treballadors o treballadores, ja existixen els canals legals habilitats a tal fi, com és la Inspecció de
Treball, el Servei de Mediacions i Conciliacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, el jutjat social, etcètera. De la mateixa manera que els treballadors tenen
els mecanismes de denúncia i informació i assessorament al seu abast, ja siga mitjançant serveis
jurídics privats o adreçant-se als sindicats que ho consideren.

Evidentment, des de l’ajuntament podem i hem de donar recolzament a qualsevol persona que vegi
vulnerats els seus drets laborals. I finalment, és difícil que cap empresa millore les condicions laborals
establertes  en  el  conveni  que  estiguen  obligats  a  aplicar.  En  tot  cas,  només  se’ls  pot  exigir  el
compliment del conveni d’aplicació, i si això no és així, el treballador té els mecanismes legals al seu
abast per fer la denúncia pertinent.

Per tant i per tot l’exposat, el nostre vot serà desfavorable a la seva moció. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula la senyora Viña.”

Intervenció de la Sra. Viña

“Gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. Certament, senyor Arnau, estem vivint uns moments molt
complexos  de  crisi  econòmica,  derivada  de la  situació  que  ha  generat  la  pandèmia  de  la  covid,
agreujada per la guerra d’Ucraïna i també per la crisi energètica desbocada que estem patint, en un
moment en què alguns sectors encara patixen les conseqüències derivades de la crisi del 2008. 

I part de les dificultats que patixen molts treballadors i treballadores del nostre país són conseqüència
de la reforma laboral aprovada pel Partit Popular al 2012. Una reforma que el govern més progressista
de la història, integrat per dos partits polítics que també formen part d’este plenari, el Partit Socialista
i els Comuns, s’havia compromès a derogar i no ha derogat mai, el que han fet ha estat presentar una
pseudoreforma que únicament ha maquillat  la  reforma del  Partit  Popular  que havien de derogar,
sense entrar en les modificacions que calia fer per revertir una situació lesiva per als interessos de les
treballadores  i  dels  treballadors.  És  per  això  també que  Esquerra  Republicana  no  la  va  votar  al
Congrés dels Diputats.

És  necessària  la  incorporació  de criteris  socials  a  les  empreses  públiques  i  privades,  i  també a
l’Administració pública del nostre país. I els ajuntaments són un agent important que ha de liderar i
incorporar els criteris socials en el teixit empresarial del seu municipi. 

Han de vetllar  també perquè als  seus concursos i  subcontractacions es  respecti  la  legalitat  i  no
s’afavoreixi  les  empreses que puguen optar  a fer  treballs  públics amb salaris  que incomplixen el
conveni sectorial o que hi estiguin per davant, i així ho proposem al programa marc amb què Esquerra
Republicana ens vam presentar a les municipals del 2019, i és el plantejament que utilitzem en tots
els municipis republicans on governem. Calen ajuntaments que siguen un actor més en l’economia
social.

Per tant, el que demanen a la seua moció és el que de fet fem els republicans i les republicanes, i és
possible que puguem diferir en la fórmula per poder implementar estès mesures, i com establir els
mecanismes de control. Cal complir amb la legalitat vigent, i si no la considerem justa, treballar per
canviar-la i modificar està legalitat. Per tant, compartim la necessitat que estès mesures siguin una
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realitat i el fons de la seva moció, però hi ha algun punt que a dia d’avui no el veiem clar perquè, o ja
s’està  aplicant  o  s’ha  d’aplicar  d’alguna  altra  manera.  Potser  si  no  haguessen  bloquejat  la  llei
Aragonès, també estaríem en una altra situació ara, a l’hora de defensar estès clàusules socials als
concursos.

Per tot això mos abstindrem a la seua moció.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció de la Sra. Rupérez

“Sí, bona tarda, senyora alcaldessa. Regidors i regidores. El passat mes de desembre es va aprovar
una reforma laboral que ens va fer avançar en drets per primera vegada en quaranta anys en lloc de
perdre’ls, reduint la temporalitat i sobretot la precarietat, derogant així els aspectes centrals de la
reforma laboral del 2012, aprovada pel PP i per Convergència i Unió.

És  evident  que  mitjançant  la  contractació  pública  també  hem  de  contribuir  a  reduir  aquesta
temporalitat i precarietat, i fomentar la responsabilitat social de les empreses licitadores, és a dir,
impulsar una contractació pública socialment responsable, incorporant objectius de justícia social,
garantint la consecució de contractes amb salaris dignes, on la igualtat de gènere i l’accés de les
persones amb dificultats siguin prioritaris. 

Per tot això, en el context actual de crisi  econòmica internacional i  degradació ambiental, des de
l’ajuntament hem de potenciar totes aquestes actuacions. En definitiva, establir un codi per a una
contractació  pública  socialment  responsable  que  faciliti  la  inclusió  de totes  aquestes  clàusules  i
condicions que s’han comentat aquí avui.

Per tant, compartim la necessitat d’elaborar un document on es recullin les clàusules socials que
s’han d’integrar en els  procediments de contractació pública. També pensem que s’han de posar
aquests condicionants com a criteri d’adjudicació o d’execució. Aquestes consideracions socials s’han
d’integrar en tot el cicle contractual i han d’estar presents al procés de selecció, potenciant els valors i
les pràctiques d’un model d’empresa amb responsabilitat social, que ha de redundar en l’eficiència i
la qualitat de la prestació, aportant una eficiència social al contracte.

Però no n’hi ha prou amb introduir aquestes clàusules, també s’ha de controlar el seu compliment.
Per això, també és necessari que als plecs de condicions figuri la forma en què s’ha de materialitzar
aquest  control,  i  també  que  existeixin  penalitzacions  en  cas  d’incompliment.  En  tot  cas,  és  el
responsable del contracte qui ha de verificar el compliment de les mesures establertes i garantir un
canal  de  comunicació  segur  entre  treballadors  i  treballadores  i  l’ajuntament,  per  a  poder  ser
coneixedors de qualsevol inquietud manifestada pels treballadors i treballadores, i poder així actuar
de la forma més ràpida i eficient possible.

Per tot l’exposat, votarem a favor de la moció. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció del Sr. Tomàs

“Moltes gràcies,  alcaldessa. Regidores,  regidors.  Estava atent a este últim posicionament,  perquè
comptava amb una abstenció, però veig que no, veig que al final, allà on tenim responsabilitats pel
tema  de  la  contractació  pública  socialment  responsable  no  compta,  i  després,  al  plenari  de
l’Ajuntament de Tortosa, tot s’hi val.

Mire, al final, els diferents representants dels grups municipals d’este ajuntament, més o menys han
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parlat del marc legal  que ens acompanya. Dit  això,  al  company de la  CUP dir-li  que les legítimes
demandes i reivindicacions de les treballadores i treballadors han de seguir el seu camí, com ha dit
també el  grup  portaveu  que  m’ha  precedit,  però  això  no  treu  que  l’Ajuntament  de  Tortosa  està
complint amb el marc legal de tot allò que li pertoca. Dit d’una altra manera: quan es fa qualsevol
licitació, es fa un estudi i, evidentment, es demanen tots els diferents convenis del sector que apliquin
aquell contracte que es va treure. No es pensin vostès que natros mos inventem les coses, sinó que
tot s’assenta en un marc i en un compliment legal.

I  quant  a  sembrar  el  dubte  de  si  el  personal,  si  la  plantilla  està  adscrita  o  no  a  un  contracte,
afortunadament  sí  que  és  una  d'estès  coses  que  quan  hi  ha  una  licitació  d’algun  contracte  de
prestació de serveis, en la majoria dels contractes, senyor Arnau, la plantilla està lligada al mateix
contracte,  per  tant,  sí  que  és  una  d'estès  causes  en  les  quals  acabem  tenint  una  garantia.
Segurament podríem discutir moltíssimes coses i podríem anar transitant i treballant per a moltes
coses,  però  entenc  que  superen  l’àmbit  de  l’Administració  local,  dels  ajuntaments,  i  en  tot  cas
hauríem de dir que des de l’Ajuntament de Tortosa, com a administració pública, mantenim contractes
de serveis externalitzats que en tot moment s’ajusten i donen compliment al marc legal vigent. 

I és per aquest motiu que, com comprendrà, no podrem votar favorablement la seua moció.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Per cloure el debat, té la paraula el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies. Agrair el vot favorable de Movem a la moció. Amb relació a la intervenció de la senyora Viña,
no he acabat d’entendre per què no votaven favorablement. Vull dir, he estat d’acord ben bé amb la
reflexió que ha fet, però ha dit que per qüestions legals que plantejava la moció no votaven a favor. No
ho he acabat d’entendre, i evidentment, amb la frase final de la llei Aragonès he pensat que era una
venjança, amb el que la CUP no hi estem d’acord, no?

Dit això, a l’equip de govern: no tan sols externalitzen serveis, que evidentment saben que no és la
proposta de la CUP, que entenem que tot hauria de ser gestionat i executat pel propi ajuntament, sinó
que els és indiferent les condicions laborals en les que treballen les persones que els executen.

No hem parlat que l’ajuntament estiga incomplint cap legalitat, hem parlat de la possibilitat que les
empreses  que  gestionen  serveis  públics  estiguen  incomplint,  diguéssem,  els  plecs  de  clàusules
administratives a través de les quals guanyen els concursos, i que no estiguen oferint unes condicions
laborals dignes a les persones que hi treballen. I precisament, el sentit de la moció i les clàusules
socials,  que algun dia  li  agrairia  a  tots  els  regidors  i  regidores  de l’equip  de govern,  que en els
diferents àmbits en els que treballen mos expliquen quines clàusules socials estan aplicant, perquè
diuen «ja ho estem fent», però, o no funcionen o no saben explicar-ho bé, o natros no ho entenem.
Perquè,  evidentment,  si  reclamem  en  diverses  mocions  tots  els  grups  municipals  de  l’oposició
l’aplicació de clàusules socials, és perquè no mos han donat la informació o natros no l’hem sabut
entendre, però precisament el que estem demanant és que la gent que treballa, diguéssem, vinculada
a serveis públics, tinguin unes condicions laborals el més dignes possibles, i si pot ser, millor que el
que li oferixen les empreses. 

Si  realment  no  hi  ha  problemàtiques  socials,  a  través,  diguéssem,  d’aprovar  la  moció  i  donar-li
compliment, si les condicions laborals en les que treballen són dignes, no s’han de preocupar ni les
empreses ni l’ajuntament, i  realment l’equip de govern oferirà, diguéssem, una qualitat afegida al
servei que oferix, perquè serà d’alguna manera un segell de qualitat que està fent a l’hora de dir «no,
és que, mira, externalitzem els serveis, i a part, les empreses oferixen estès condicions laborals, i
tenim garantia que qualsevol persona que no està...», diguéssem que té alguna cosa a denunciar...” 

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Senyor Arnau, se li ha acabat el temps.”
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Intervenció del Sr. Arnau

“... i hem creat un canal vàlid per a què ho puga fer. No li veig el problema, i té un cost econòmic zero
per a l’ajuntament. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies.”

*-*-*

Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb sis vots
a favor, corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT–MTE–ECG (5) i
CUP–AMUNT (1); deu vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups munici-
pals de JUNTS (7) i PSC–CP (3); i quatre abstencions corresponents als membres de la corporació del
grup municipal de  ERC–TS–AM (4). 

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Aprofito aquest moment per demanar a tots els portaveus dels grups municipals, poder fer un canvi
en l’ordre del dia, per tal de poder passar el punt núm. 11 de l’ordre del dia d’avui al punt número 7,
que seria el que ens tocaria debatre tot seguit, per tal que el públic que ens acompanya, que en este
cas que són representants dels alumnes de l’escola d’adults de Tortosa, puguen assistir a este punt i
no hagin d’estar a la resta de punts que portem avui al plenari. 

Per tant, si a tots els portaveus els sembla bé, alteraríem l’ordre del dia. Senyor secretari, hi ha la una-
nimitat de tots i, per tant, portaríem a terme este punt número 11, que passaria a ser el punt setè de
l’ordre del dia. 

*-*-*

07. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA- MOVEM TERRES DE L’EBRE-EN COMÚ GUANYEM
PER NEGOCIAR UNA NOVA UBICACIÓ DEL CENTRE D’ADULTS DE TORTOSA .

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

«El Centre de Formació d’Adults de Tortosa (CFA) es troba actualment a l’IES de l’Ebre, que ha vist
incrementada la demanda de places per a cursar cicles de Formació Professional per al proper curs,
fet que implica una demanda d’espais. Aquesta situació, comporta el trasllat del CFA a una nova
ubicació. 
 
La nova ubicació plantejada pel Departament d’Educació és l’antiga escola Betània, avui dia seu dels
Serveis Educatius. Situada a un turó, aquesta nova ubicació ha estat rebutjada pels propis alumnes
del centre per la llunyania amb el nucli urbà, la manca d’accés per a persones amb mobilitat reduïda
amb més de 170 escales per  accedir-hi  a peu, i  també per la  inexistent alternativa del  transport
públic, fet que obliga molts alumnes a disposar de vehicle propi per continuar assistint al centre. 
 
Els alumnes del centre han recollit signatures i han fet palès públicament el seu malestar i rebuig
davant  el  canvi  anunciat  unilateralment  pel  Departament  d’Educació,  sense  debat  previ  amb  la
comunitat educativa implicada. Aquesta, no només denuncia la falta de comunicació i imposició, sinó
que també evidencien una falta d’empatia davant la tipologia d’alumnes del centre i el que representa
per ells i el seu futur aquest canvi.  
 
I  és  que  com  ja  han  vingut  denunciant  darrerament  els  propis  alumnes  del  CFA,  aquest  canvi
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d’ubicació no té en compte les necessitats de l’alumnat i el que el trasllat suposa per a la majoria
d’alumnes. De fet, el propi Departament preveu una davallada d’inscrits si es tira endavant el trasllat. 
 
El CFA té uns 400 alumnes actualment de tipologia diferent però que coincideixen en la seua majoria
en el rebuig a la nova ubicació. Molts no disposen de vehicle propi, estudiants que venen de fora del
municipi amb transport públic i també gent gran. Tots ells amb dificultats per accedir a l’antiga escola
Betània a peu, donat el fet que no existeix cap línia d’autobús que la connecti amb el centre de la
ciutat. 
 
Atès el caràcter social i cohesionador del CFA, la seua importància per al territori i davant el rebuig
dels estudiants a la nova ubicació donada la seua localització allunyada del centre, de difícil accés i
sense transport públic, i tenint en compte les dificultats que suposa per als seus alumnes i que pot
acabar amb els estudis i  el futur de molts dels actuals alumnes del centre, el grup municipal de
Movem Tortosa proposa al ple de l’Ajuntament de Tortosa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Instar al Departament d’educació a buscar una alternativa a la ubicació de l’escola d’adults
de Tortosa que no sigui l’edifici de l’antic Betània. 
 
SEGON.- Instar a l’Ajuntament a liderar i coordinar les accions per tal de buscar alternatives amb el
Departament d’Educació.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Començo agraint i saludant als alumnes de l’escola d’adults de Tortosa la vostra assistència a este
plenari, que ens acompanyeu avui aquí. Com a alcaldessa, ja sabeu que aquest és un tema que hem
tractat amb el Departament d’Educació, juntament amb la regidora d’Ensenyament, fent vostres les
propostes que ens havíeu fet arribar, tant vosaltres com el claustre de professors, que en aquest
sentit tots compartíeu que el lloc escollit, no per al curs següent, de moment el que s’està plantejant
és per al curs, no el següent sinó el que vindrà després, el curs 23-24, el fet de canviar la ubicació de
l’escola d’adults. 

Ja vaig manifestar jo mateixa als Serveis Territorials que pensàvem que no era la millor alternativa,
pensàvem que en podien haver altres de millors que poguessen donar resposta també a la tipologia
d’alumnat i a la voluntat que teníeu vosaltres també de poder accedir a un centre d’adults en unes
altres  condicions.  Per  tant,  per  part  nostra  el  que  farem  és  continuar  sol·licitant-ho  i  continuar
intentant arribar a una solució que compti amb el consens del claustre i també de l’alumnat.
Dit això, passo la paraula al senyor Jordan, portaveu del grup de Movem.”

Intervenció del Sr. Jordan

“Gràcies.  Regidors i  regidores.  També una salutació a tots  i  a  totes  els  alumnes que de l’escola
d’adults mos visiteu avui aquí, a l’ajuntament. De fet, mos visiteu perquè vatros mateixos mos vau
demanar al nostre grup municipal que poguéssem presentar una moció per a reclamar que realment
no es trasllade l’actual escola d’adults de Tortosa al Betània.

En este sentit hem de recordar que avui dia l’escola d’adults de Tortosa es troba a l’IES de l’Ebre, i
este centre, pel fet que s’hagin augmentat places per a cursar cursos de formació professional de
cara al proper curs necessita més espai, i és a partir d’aquí que des del Departament d’Educació s’ha
plantejat canviar la ubicació de l’escola d’adults de Tortosa a un altre lloc, i concretament la proposta
que s’ha fet és portar-la a l’antiga escola del Betània, a la seu dels serveis educatius. Un lloc que està
a un turó, allunyat del que és el centre de la nostra ciutat. A més a més, amb problemes d’accés
perquè, com tots sabem, es necessita anar a través d’estes més de 170 escales per accedir-hi a peu, i
que tampoc hi ha cap oferta de transport públic per arribar-hi.

En este sentit,  els diferents alumnes de l’escola d’adults de Tortosa han recollit  ja més de 1.400
signatures, com a mínim eren les que el dia que es van reunir amb natros les que portaven, suposo
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que ara encara en són més, per a mostrar el seu malestar i rebuig davant d’esta decisió unilateral del
Departament  d’Educació  de  fer  esta  proposta.  Un  departament  que  està  en  mans  d’Esquerra
Republicana de Catalunya, del senyor Cambray, este conseller que no té res de republicà i que ja
estem demanant la dimissió de tota la comunitat educativa del país per les coses que tan malament
està fent, i que demostra una clara falta de comunicació i de saber escoltar la comunitat educativa.

En este sentit volem també recordar que actualment l’escola d’adults de Tortosa té aproximadament
400 alumnes. Un 60-65 per cent aproximadament són de la mateixa ciutat de Tortosa, però també
n’hi ha d’altres llocs de les nostres comarques, i com ells mos fan arribar, la majoria no disposa de
vehicle propi  i,  per  tant,  tenen una dificultat  evident per  a poder arribar  a este espai  que s’està
proposant, que és l’escola del Betània. I també, com hem dit, no hi ha cap línia d’autobús propera que
els puga deixar allà. Més enllà que, sobretot a l’hivern, i per tant, per la nit, la manca d’enllumenat de
la zona dificulta també l’accés a este centre, com així ens van fer arribar els diferents alumnes.

A partir d’aquí, el que natros proposem bàsicament és que, en primer lloc, el Departament d’Educació
busque una alternativa a l’escola del  Betània,  l’antic  edifici  del  Betània,  i  que per  tant,  si  ha de
traslladar esta escola d’adults ho faça a un altre lloc de la ciutat de Tortosa, que bàsicament sigui
accessible, com demana la majoria dels alumnes, avui aquí una bona representació ens ho estan
demostrant, i també de l’Ajuntament de Tortosa de forma institucional, i també avui aprovant-ho en
este  ple,  lideréssem  i  coordinéssem  totes  aquelles  accions  necessàries  per  a  què  realment  el
Departament  d’Educació  canviï  d’actitud.  Sabem que al  proper  curs  de moment  ja  no es  farà  el
trasllat i, per tant, el que ara demanem és que es busque este nou emplaçament. 

Per tant, esta és una moció que va en la línia de pensar i de traslladar allò que molts alumnes de
l’escola d’adults de la nostra ciutat ens han demanat, i que des de Movem Tortosa considerem que és
totalment necessària i justa.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Té la paraula el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies, alcaldessa. Bé, tal com hem manifestat prèviament al mateix ple o a través de diversos
canals,  ens  sumem a la  vostra  reivindicació,  la  de l’alumnat  del  centre  de formació  d’adults  de
Tortosa, i rebutgem enèrgicament la decisió unilateral del Departament d’Educació de traslladar el
centre de formació a l’antiga escola Betània.

Estem plenament d’acord amb el contingut de la moció que ha presentat Movem, perquè entenem
que plasma la problemàtica a la que s’enfronta l’alumnat. I també insistim, tal com vam fer fa pocs
mesos  al  ple,  en  la  necessitat  que  el  Govern  municipal  faci  tot  allò  que  siga  possible  i  intente
coordinar una resposta unitària per evitar el trasllat del centre de formació d’adults a l’antiga escola
Betània, i si ho fan, tal com li vam manifestar fa uns mesos, mos tindran al seu costat. Votarem a
favor de la proposta.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Té la paraula la senyora Estefanía Valdés.”

Intervenció de la Sra. Valdés

“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Saludem també, des del Partit Socialista, als membres i
alumnes de l’escola de formació d’adults d’aquí, de Tortosa. I també els avanço que el nostre vot serà
favorable a la proposta de la moció del company Jordan.

Des del Partit  dels Socialistes entenem que la formació d’adults no són les deixalles del sistema
educatiu. El fet que l’IES de l’Ebre estigui ampliant els seus estudis d’ajustar-se a una demanda que
cada  poc  creix  més  en  professionalització,  comporta  que  moltes  vegades  el  centre  de  formació
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d’adults quede diluït dins de l’oferta de l’IES de l’Ebre, i també comporta que este centre de formació
d’adults  no  puga  créixer  en  horari  i  en  estudis,  o  en  oferta  formativa.  Per  tots  aquests  motius,
entenem que s’hagi de buscar una nova ubicació. 

Com diu la moció, la nova ubicació de l’escola d’adults a l’antiga escola Betània ha estat rebutjada
pels propis alumnes per raons tan contundents com la manca d’accés per a persones amb mobilitat
reduïda.  Si  tenim  en  compte  que  part  de  l’alumnat  és  gent  gran,  per  tant,  caldria  millorar  les
instal·lacions  i  entenem  que  també  millorar  els  accessos.  Valorant  el  fet,  com  ja  ha  comentat
l’alcaldessa, que la proposta de traslladar no és per a l’inici del curs vinent 2022-2023, sinó que serà
per  al  següent,  potser  valdria  la  pena  fer  un  esforç  entre  tots,  el  Departament  d’Educació,
l’ajuntament, la comunitat educativa i també el consell comarcal, ja que el seu àmbit d’influència és
supracomarcal,  per  tal  de  coordinar  el  canvi  de  seu  com a oportunitat  de millora  del  centre  de
formació d’adults, i trobar una ubicació més consensuada. 

A la vista de tot l’exposat, com ja he dit abans, i davant del rebuig de la majoria de l’alumnat, el nostre
vot serà a favor de la seva proposta.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula la senyora Caballé.”

Intervenció de la Sra. Caballé

“Gràcies. Salutacions als alumnes de l’escola d’adults. Senyor Jordan, abans d’entrar a debatre els
seus arguments, voldria fer-li una reflexió, i és la següent: si consultem la Llei de règim jurídic del
sector públic, entre els principis als que està subjecta tota administració pública en la seva actuació
trobem economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals, i eficiència en
l’assignació i la utilització dels recursos públics.

La situació de la necessitat d’espais a l’institut de l’Ebre per al seu creixement en oferta pública de
formació  professional,  que  pot  donar  una  cobertura  a  la  demanda  existent,  fa  que  les  aules
compartides  en  el  centre  d’adults  siguen  necessàries  per  a  impartir  docència  íntegrament  als
ensenyaments de l’institut. 

Davant d’esta situació, i tenint en compte els criteris que he comentat anteriorment, optimització de
despeses, espais i recursos, és necessari que el trasllat es realitze en un espai propi del departament,
si és que n’hi ha. Per tant, impossibilita haver de pagar un lloguer o una cessió d’ús que implica
despeses de condicionament en un espai no propi. Per tant, com que ens trobem en el cas que el
departament disposa dels espais i l’edifici Betània per encabir el centre d’adults, entenem que este
és el motiu pel qual des d’Educació s’ha optat per esta nova ubicació.
 
Com bé diu la seva moció, el centre d’adults no seria el primer centre educatiu de l’edifici. A la seva
creació va ser una escola d’educació general bàsica,  després van ser les instal·lacions del centre
universitari del Toronyà i de la URV, impartint-hi ensenyaments universitaris. I finalment, no fa més de
sis o set cursos, encara s’impartien els ensenyaments d’educació secundària de l’institut Despuig. És
a dir, a l’edifici s’han fet classes als més menuts en l’EGB, als joves i adolescents en la secundària, i
als joves i adults en la universitat, i que puguem recordar, mai hi ha hagut cap queixa per la situació
de l’edifici respecte a l’ús com a centre educatiu.

En relació  amb la  problemàtica  quant  al  desplaçament,  sento  contradir-lo  però  sí  que hi  ha  una
alternativa de transport públic. De fet, la línia de bus que va a l’hospital fa parada a la rotonda de la
Simpàtica, després ha de pujar la costa, i hi ha un camí prou pla i correctament il·luminat que permet
accedir a les instal·lacions de l’edifici. A més, consultant els horaris, hi ha una àmplia freqüència de
pas.

Com també comenta, el centre d’adults no hi ha només alumnes de Tortosa sinó que dona resposta a
les necessitats d’alumnat d’altres municipis, principalment de la comarca. Per tant, aquells de fora de
Tortosa, i també els de Tortosa, que es desplacen en cotxe, poden aparcar de forma més fàcil, i els
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que venen en transport públic, les estacions de tren o d’autobús tampoc són llunyanes a l’edifici. 

Per altra banda, com que la previsió de trasllat no afecta al curs que ve, hi ha tot un curs per poder
gestionar tots aquells desajustos que hi haja: possibilitat d’anàlisi de ruta i horaris de la línia de bus.
També el fet de disposar de totes les aules del centre durant el dia, cosa que facilita l’elaboració dels
horaris.

Per tot això, senyor Jordan, el posicionament del nostre grup serà l’abstenció a la seua moció.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció de la Sra. Espuny

“Gràcies,  alcaldessa.  Companys,  companyes.  Des  de  Junts  per  Tortosa  volem  saludar  als
representants que avui es troben de l’escola d’adults. Des de Junts per Tortosa volem manifestar tot
el suport a l’alumnat del centre d’adults de Tortosa. L’escola d’adults de Tortosa necessita disposar
d’un edifici i una ubicació estable. No és el primer cop que es trasllada, i aquest fet juga en contra de
consolidar l’alumnat i dificulta l’acció de l’equip docent.

Tot i que correspon al Departament d’Educació ubicar l’escola d’adults, l’Ajuntament de Tortosa des
del primer moment ha proposat diferents alternatives al Departament d’Educació de la Generalitat, i
ha posat a disposició del mateix espais de la ciutat com el centre històric i l’escola de la Mercè. I
l’opció que té el Departament d’Educació és l’antiga Betània.

També l’alcaldessa s’ha reunit amb el claustre per escoltar les demandes i fer-les seves. Cal tenir en
compte el professorat, l’alumnat i les famílies. Des de Junts per Tortosa reclamem que cal consensuar
amb tota la comunitat educativa una ubicació, i seguirem treballant amb el Departament d’Educació i
l’escola d’adults per tal de garantir la viabilitat de l’escola d’adults i la millor ubicació.

Per tot l’exposat, el vot de Junts per Tortosa serà a favor.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Per cloure el debat, té la paraula el senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan

“Sí, gràcies. Regidors i regidores. En primer lloc, agrair el vot de tots els grups, que ha sigut a favor
exceptuant Esquerra Republicana de Catalunya, i en este sentit, a la portaveu en este cas d’Esquerra
Republicana dir-li que sabem que este trasllat es deu, tal i com també recull la pròpia moció, al fet que
a l’IES de l’Ebre se necessiten nous espais sobre la formació professional, això mos sembla bé, però
el que també pensem és que s’ha de tindre en compte la comunitat educativa, i les escoles d’adults
no poden ser l’última part del sistema educatiu. El fet que vostè diga que al Betània en el seu dia hi va
haver altres usos educatius com la universitat, com diferents escoles, és cert, tots ho sabem, però
segurament  la  tipologia  de  l’alumnat  és  diferent,  i  la  demostració  que  això  no  agrada  a  tota  la
comunitat educativa són les més de 1.400 firmes que ja s’han recollit, perquè no estan a favor ni les
famílies ni els alumnes ni el professorat. Per tant jo, a Esquerra Republicana, ja que diuen que són tan
republicans, estaria bé que tinguessen en compte la comunitat educativa i que no facen com el seu
conseller, que li ha demanat la seva dimissió de manera reiterada tota la comunitat educativa que
està  al  carrer,  perquè  precisament  estan  fent  moltes  actuacions  en  contra  del  que  la  gent  està
reclamant al sistema educatiu.

Més  enllà  d’això,  com  que  la  moció  s’aprovarà,  natros  evidentment  satisfets  que  finalment
l’ajuntament,  de  forma  oficial,  aprove  esta  demanda.  Emplacem  també  els  alumnes  a  què  no
defallisquen i que continuen reclamant este canvi d’ubicació, que siga realment consensuat i que
sigui el lloc on la majoria de la comunitat educativa crega que és oportú. 
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I per últim, també voldríem dir que és important posar en valor les escoles d’adults, no només la de la
nostra ciutat sinó les de tot el país, perquè moltes vegades no se les té en compte dins del sistema
educatiu. Des de Movem Tortosa considerem que l’educació és un dret que ha de ser al llarg de tota la
vida, i precisament les escoles d’adults fan una feina molt important quant a la cohesió social i al dret
a l’educació al nostre país, i per tant, també penso que avui és molt important reclamar-ho. 

Per  tant,  agrair  el  vot  favorable  de tots  els  grups municipals  exceptuant  Esquerra  Republicana,  i
sobretot  continuarem  treballant  per  a  què  realment  esta  nova  ubicació  siga  consensuada  i  que
responga a les necessitats de la comunitat educativa. Moltes gràcies.”

(Aplaudiments.)

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Agrair de nou als representants dels alumnes que avui ens acompanyeu, i en este
cas queda aprovada la moció. Moltes gràcies, i continuem amb els punts de l’ordre del dia.»

*-*-*

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

08.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  ESQUERRA  REPUBLICANA  DE  CATALUNYA–TORTOSA  SÍ–ACORD
MUNICIPAL PER DEMANAR AL GOVERN ESPANYOL EL FINANÇAMENT DEL REFORÇ COVID ESCOLAR.

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

«L’esclat de la pandèmia Covid19 va comportar, entre d’altres, canvis organitzatius de gran impacte en
els centres educatius. El Govern, per tal de donar-hi resposta, va reforçar amb docents i personal
d’atenció educativa tots els centres durant el curs 2019-2020. Alhora també van aflorar i evidenciar-
se  amb major  intensitat  les  necessitats  de  millora  d’oportunitats  educatives  especialment  per  a
l’alumnat amb necessitats educatives especials o provinent d’entorns socioeconòmics vulnerables. 

El curs següent, 2020-2021, malgrat els avenços significatius en les actuacions sanitàries per fer
front a la Covid-19, continuà esdevenint imprescindible el manteniment del Programa temporal de
mesures  extraordinàries  per  reforçar  l’atenció  a  l’alumnat.  Aquesta  pròrroga  ha  permès  seguir
reforçant  els  casos  en  què  la  situació  de  pandèmia  ha  comportat  una  dificultat  afegida  en  els
processos  d’aprenentatge,  així  com  reforçar  el  model  d’escola  inclusiva,  ja  que  l’alumnat  amb
necessitats  de  suport  educatiu  i  necessitats  d’educació  especial  continua  requerint  esforços
addicionals per detectar el suport necessari en les diferents situacions que s’han donat durant el curs
2021-2022. 

La pròrroga del Programa temporal de mesures extraordinàries del curs 2021-2022 per als centres
educatius en el marc de la pandèmia per la Covid-19, ha permès mantenir les 3.465 dotacions de
personal docent. 
 
També s’han desplegat actuacions de formació per als joves que han deixat l’Educació Secundària
Obligatòria  sense obtenir-ne  el  títol  i  que,  en un moment determinat,  no segueixen estudis en el
sistema educatiu ni participen en altres accions de formació arran de la situació generada per la
pandèmia. I reforçar les llars d’infants pel que fa al personal, per poder garantir els grups d’infants
estables i les mesures específiques d’intensificació dels processos de neteja i desinfecció. 

A les portes d'iniciar el curs 2022-2023, amb l'impacte emocional de la pandèmia present als nostres
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infants i joves, especialment aquells a qui la situació de pandèmia ha suposat major vulnerabilitat,
sumat a l'impacte que suposa l'escolarització de milers d'alumnes provinents d'Ucraïna, i que afecta
especialment a Catalunya ja que som el territori que més alumnat ha rebut, creiem imprescindible que
el Govern de l’Estat mantingui el finançament dels reforços Covid19 que finalitza a 31 d’agost de
2022. 

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

ACORDS 

PRIMER.- Exigir al Govern de l’Estat, la garantia del manteniment dels reforços de personal docent i no
docent de cara al curs 2022-2023 als centres educatius i reeditar la transferència del curs passat a
les comunitats autònomes tant dels fons propis de l'estat com del mecanisme europeu REACTUE per a
Educació. 

SEGON.- Demanar al Govern de l’Estat que realitzi, coordinadament amb el Govern de la Generalitat,
una proposta de finançament estable per dur a terme la consolidació de les plantilles de reforç Covid
19 de personal docent i no docent pel curs 2023-2024. 

TERCER.- Traslladar aquests acords al Departament d’Educació i  al Ministeri d’Educació, als grups
parlamentaris catalans amb representació al Congrés i Senat, als sindicats educatius, al Síndic de
Greuges i al Defensor del Pueblo.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Tortosa Sí – Acord Municipal, per
demanar al Govern Espanyol el finançament del reforç COVID escolar. Té la paraula la senyora Pilar
Caballé.”

Intervenció de la Sra. Caballé

“Gràcies. Els exposo la primera de les mocions que el nostre grup municipal, Esquerra Republicana –
Tortosa Sí, portem al debat d’este ple. I el que fem en esta moció és demanar al Govern Espanyol
finançament del reforç COVID escolar per al proper curs 2022-2023. Sabem tot el que va comportar
l’esclat  de  la  pandèmia  de  la  covid-19  en  tots  els  àmbits,  i  a  nivell  educatiu,  tots  els  canvis
organitzatius de gran impacte als centres educatius.

Per tal de donar-hi resposta, el Govern va reforçar amb docents i personal d’atenció educativa tots els
centres  durant  el  curs  19-20.  Alhora,  també  van  aflorar  i  evidenciar-se  amb major  intensitat  les
necessitats  de  millora  d’oportunitats  educatives,  especialment  per  a  l’alumnat  amb  necessitats
educatives especials o provinents d’entorns socioeconòmics vulnerables.

Si ens situem al curs següent, 2020-2021, tot i els avanços significatius en les actuacions sanitàries
per fer front a la covid-19, va continuar sent imprescindible el manteniment del programa temporal de
mesures extraordinàries per reforçar l’atenció a l’alumnat. Esta pròrroga ha permès seguir reforçant
els  casos  en  què  la  situació  de  pandèmia  ha comportat  una  dificultat  afegida  en  els  processos
d’aprenentatge, així com reforçar el model d’escola inclusiva, ja que l’alumnat amb necessitats de
suport  educatiu  i  necessitats  d’educació  especial  continua  requerint  d’esforços  addicionals  per
detectar el suport necessari en les diferents situacions que s’han donat durant el curs 2021-2022.
Així, amb la pròrroga del programa temporal de mesures extraordinàries del curs 2021-2022, per als
centre educatius en el marc de la pandèmia de la covid-19, s’han pogut mantenir les 3.465 dotacions
de personal docent.

També s’han desplegat actuacions de formació per als joves que han deixat l’educació secundària
obligatòria  sense  obtenir-ne  un  títol,  i  que  en  un  moment  determinat  no  seguixen  estudis  en  el
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sistema educatiu ni participen en altres accions de formació arran de la situació generada per la
pandèmia. I s’han pogut reforçar les llars d’infants pel que fa al personal, per poder garantir els grups
de xiquets estables i les mesures específiques d’intensificació dels processos de neteja i desinfecció. 

En plena planificació per  a l’inici  del  curs 2022-2023,  i  amb l’impacte nacional  de la  pandèmia,
encara present en els nostres xiquets i joves, i de manera molt especial per a aquells a qui la situació
de pandèmia ha suposat major vulnerabilitat, sumat a l’impacte que suposa l’escolarització de milers
d’alumnes provinents d’Ucraïna, i que afecta especialment a Catalunya, ja que som el territori que
més alumnat ha rebut, creiem imprescindible que el Govern de l’Estat mantinga el finançament dels
reforços covid-19, que finalitza el proper 31 d’agost.

És per tot això que els proposem l’adopció dels següents acords: en primer lloc, exigir al Govern de
l’Estat la garantia de manteniment dels reforços del personal docent i no docent de cara al curs 2022-
2023 als centres educatius, i reeditar la transferència del curs passat a les comunitats autònomes,
tant dels fons propis de l’Estat com del mecanisme europeu «Reactua per Educació» en segon lloc,
demanar al Govern de l’Estat que realitze,  coordinadament amb el Govern de la Generalitat,  una
proposta de finançament estable per dur a terme la consolidació de les plantilles de reforç covid-19
de personal docent i no docent per al curs 2023-2024; i en tercer i últim lloc, traslladar estos acords
al  Departament  d’Educació  i  al  Ministeri  d’Educació,  als  grups  parlamentaris  catalans  amb
representació al Congrés i al Senat, als sindicats educatius, al Síndic de Greuges i al Defensor del
Pueblo. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies,  alcaldessa.  Bé,  entenem  que  es  tracta  d’una  moció,  una  demanda  raonable,  justa  i
necessària. Després de la pandèmia hi ha hagut molts casos d’infants amb dificultats d’aprenentatge
que no es van poder atendre durant el confinament. A este fet s’han sumat molts casos d’infants amb
bloquejos emocionals que han derivat també en dificultats d’aprenentatge. Per tot això, considerem
necessari mantindre el reforç covid per poder atendre tots aquells infants amb necessitats educatives
derivades d’una o altra manera de la pandèmia. El ja deficient finançament del sistema educatiu per
part del Govern de la Generalitat no es pot veure agreujat per la manca de suport del Govern de
l’Estat, i és per això que votarem a favor de la proposta.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció de la Sra. Valdés

“Gràcies, alcaldessa. Regidors, regidors, companya Caballé. Per al curs 2020-2021, el Govern Central
ha destinat a Catalunya 270 milions del fons covid per al sistema educatiu. Per al següent curs, el 21-
22, el Govern Central torna a destinar a Catalunya 230 milions del fons covid. En total, 500 milions
per  enfortir  el  sistema educatiu  català  durant  els  dos cursos per  emergència  de la  covid-19.  En
ambdós casos són partides del fons React de la Unió Europea, destinades a pal·liar l’impacte de la
pandèmia en el sistema educatiu català, que sumats als rebuts per la sanitat i els serveis socials,
sumen un total de 2.160 milions rebuts per Catalunya des del Govern Central per enfortir els serveis
públics de Benestar en temps de pandèmia. Una injecció extraordinària per a cobrir les necessitats de
l’emergència sanitària, i que mentre ha durat la pandèmia ha permès la contractació i reforç de 3.465
dotacions de personal docent a Catalunya durant els dos darrers cursos. 

Com vostès han de saber, els fons europeus mai es dediquen a la contractació de personal, que està
al capítol 1, però el fons React de la Unió Europea ho han permès només esta vegada, mentre es
lluitava contra la pandèmia. Un cop ha remés l’emergència sanitària, la consolidació de plantilles que
vostès mos reclamen als fons europeus no està permesa per la regulació europea, estos fons no
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permeten la contractació de personal de reforç, correspon a les comunitats autònomes, en aquest cas
a  la  Generalitat  de  Catalunya  i  al  Departament  d’Educació,  la  decisió  de  mantindre  i  de  fer
estructurals les contractacions en l’exercici de les seves competències. Un departament que ha rebut,
al  marge dels  fons React de la  Unió  Europea,  un total  de 768 milions de transferències des del
Ministeri d’Educació i Formació Professional en el període 2020-2023. En total, sumem 1.268 milions
provinents del Govern Central en estos anys; mai abans cap govern d’Espanya havia fet una injecció
tan  gran  de recursos  addicionals  per  a  la  millora  i  modernització  de  l’educació  i  de  la  formació
professional catalana.

Vendre com a positiu la conversió en estructural d’una mesura que en origen era d’urgència temporal
no és indicatiu d’una bona gestió dels recursos transferits i, per tant, per tot l’exposat, el nostre vot
serà en contra de la seva proposta. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula la senyora Marga Abelló.”

Intervenció de la Sra. Abelló

“Senyora  alcaldessa,  regidors  i  regidores.  Senyora  Pilar,  aquesta  moció  presentada  per  Esquerra
només  intenta  desviar  l’atenció  en  matèria  educativa  tornant  a  carregar  contra  l’Estat  per  la
desaparició dels  recursos covid i  pel  pla de recuperació de l’Estat  Espanyol  que va impulsar  per
garantir l’obertura dels centres educatius estatals, i que aquests eren espais segurs pels nostres fills i
filles. Esquerra presenta aquesta moció en un moment de mobilitzacions de la comunitat educativa
contra les polítiques del Departament d’Educació i, en concret, contra el senyor González-Cambray, el
qual està més que qüestionat. 

Cal  recordar  que  les  competències  en  matèria  educativa  estan  delegades  a  les  comunitats
autònomes, i per tant, són elles les que disposen dels recursos econòmics i les legislacions pròpies
per desplegar-les.  En el  cas català,  la  Llei  12/2009,  del  10 de juliol,  d’educació,  reglamenta les
atribucions en matèria educativa de Catalunya. La LEC dicta, entre altres normes, que el pressupost
en matèria educativa a Catalunya ha de ser el 6 per cent del PIB, un fet que 13 anys després de la
seva aprovació encara no s’ha fet realitat.

Resulta  sorprenent  que  quan  ni  el  Departament  d’Educació  ni  el  Govern  de  la  Generalitat  de
Catalunya  s’han  aplicat  la  seva  pròpia  normativa  ni  estan  destinant  els  recursos  necessaris  per
garantir una educació pública i de qualitat, que Esquerra estigui exigint més recursos econòmics al
Govern de l’Estat. 

En el transcurs de la pandèmia, el Govern de l’Estat ha destinat en diferents aportacions uns 2.000
milions a Catalunya a fons perdut, i mitjançant els diferents fons de contingència. Una situació similar
ens trobem amb el destí d’alguns dels fons Next Generation de Catalunya, que ha anunciat que es
destinaran a sufragar despesa estructural. Volem recordar que durant la pandèmia la Generalitat de
Catalunya no va estar a l’alçada del que la ciutadania necessitava, i van ser els ajuntaments els que
van destinar  els  recursos  suficients  per  garantir  que  les  escoles  eren  espais  segurs,  i  pal·liar  la
mestreja digital.

Com bé ha posat de relleu el conseller Cambray, s’ha decidit implementar diferents mesures amb la
destinació de recursos econòmics sense el consens de la comunitat educativa. Els sindicats rebutgen
l’actitud de menysteniment del conseller Cambray envers les treballadores i treballadors per l’actitud
impositiva i autoritària demostrada per desatendre i negligir la negociació real amb els representants
sindicals, pel retorn de condicions laborals que ara més que mai mereixem. En concret, les demandes
dels sindicats educatius són les següents: el 6 per cent del PIB per a educació, com a mínim, la
reversió de les retallades, l’establiment de la directiva anterior, i moltes altres més demandes.

Per últim, cal remarcar que des de Movem Tortosa sempre hem defensat un augment dels recursos
econòmics, tant des de Catalunya com des de l’Estat, per garantir que l’educació al nostre país és
pública  i  de  qualitat.  En  aquest  cas,  tot  i  que  les  competències  són  autonòmiques,  reiterem  la
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necessitat  per  part  del  Govern  de  l’Estat  d’augmentar  les  aportacions  estatals  a  Catalunya,  per
disposar dels reforços que esmenta la moció. 

Per tot el que s’ha exposat, Movem Tortosa votarem a favor d’aquesta moció. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Té la paraula la senyora Cinta Espuny.”

Intervenció de la Sra. Espuny

“Alcaldessa,  regidors,  regidores.  Vagi  per  endavant  el  nostre  vot  favorable  a  la  moció,  perquè
compartim els seus arguments i les preocupacions. L’impacte de la covid en els centres educatius el
curs  2019-2020  va  provocar  canvis  molt  significatius  en  l’organització,  reforçant  amb docents  i
personal d’atenció educativa. Des de Junts per Tortosa defensem que l’educació mereix ser tractada
com a  necessitat  de  primer  ordre.  El  Govern  de  l’Estat  ha  de  mantenir  els  reforços  als  centres
educatius  de  personal  per  al  proper  curs  2022-2023,  proposant  un  finançament  estable  per
consolidar  les  plantilles  de  reforç  de  la  covid-19.  Demanem  als  que  estan  governant  a  l’Estat
Espanyol, aquí presents al ple, que siguen conseqüents amb aquestes demandes.

Des  del  primer  moment,  l’Ajuntament  de  Tortosa  vam estar  al  peu  del  canó,  destinant  tots  els
recursos necessaris a augmentar la neteja i desinfecció dels centres educatius i els entorns, donat
que la higiene i la prevenció són bàsics per disminuir la transmissió. També durant el confinament
estricte,  a  través  de  la  Policia  Local  vam  repartir  material  escolar  a  aquelles  famílies  que  ho
necessitaven, ajudant així les famílies més vulnerables, a qui vam acompanyar en tot moment. I ho
vam fer en un moment molt complex, en un moment on no vam comptar amb la seva ajuda, i és que
el seu grup, i  la resta de l’oposició, vam bloquejar pressupostos i  modificacions, fent la tasca del
govern municipal encara més difícil.

Des de  Junts  per  Tortosa  hem destinat,  destinem i  destinarem tots  els  recursos,  temps i  treball
necessari per tirar endavant la nostra acció de govern en benefici de la ciutadania. Per tot l’exposat, el
nostre vot serà favorable.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Té la paraula la senyora Caballé, per cloure el debat.”

Intervenció de la Sra. Caballé

“Gràcies. Agrair a tots els grups que han votat a favor. De fet, quan escoltava la senyora Abelló, la seua
argumentació, em pensava que el seu vot seria contrari. I bé, en la línia de la senyora Valdés, es nota
que els partits que governen a l’Estat –socialistes i comuns– tenen argumentacions semblants, quan
és la responsabilitat de l’Estat. De fet, molts dels problemes que tenim al nostre país, a Catalunya, és
per una manca de finançament per part de l’Estat, i han parlat de fons europeus de pandèmia, han
parlat de fons europeus Next Generation, i estos fons és l’Estat qui els rep, l’estat governat pel Partit
Socialista i governat pels comuns. I estos fons no mos arriben en la mesura que mos haurien d’arribar
a Catalunya.

Bé, amb tot i això, a tots els que ens han votat a favor gràcies, perquè la moció serà aprovada.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies.»

*-*-*

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

09.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  ESQUERRA  REPUBLICANA  DE  CATALUNYA–TORTOSA  SÍ–ACORD
MUNICIPAL PER FER UN PASSEIG DE RIBERA MÉS AMABLE.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal Esquerra Republicana de
Catalunya–Tortosa Sí–Acord Municipal, a la que han estat incorporades les modificacions proposades
i acceptades per tots els grups que la subscriuen :

«El passat 18 de maig llegíem a la premsa local la notícia que s’estan duent a terme actuacions a
l’àmbit de Vora Parc per la renovació de voreres a un tram del carrer Joan Miró. Amb anterioritat es
van fer actuacions als carrers Rosa Maria Molas, Mossèn Manyà i Sebastià Juan Arbó. I també llegíem
l’anunci de l’alcaldessa que s’estava treballant per l’arranjament del carrer Soriano Montagut. 

Situats a la zona de Vora Parc, si ens centrem en el passeig Ribera hi trobem moltes mancances sobre
les quals caldria actuar. Les descrivim: 

1.  Les  instal·lacions  de  fusta  existents:  tarima,  marquesines  i  passarel·les  per  sobre  la  bassa  i
paral·lela al carril bici que baixa al riu.

Després de la urbanització del passeig per part de l’estat, no s’ha fet un correcte manteniment.
Així, s’observa una fusta molt malmesa, fins al punt que la tarima presenta diferents punts amb un
alt grau de deteriorament que fa que sigui perillós caminar-hi per sobre, amb perill d’enfonsament
dels peus, i possibles conseqüències de caiguda, esquinç o turmell o trencada de peu o cama. I no
hi ha cap indicació que adverteixi d’aquest perill.  

I de la passarel·la que discorre paral·lelament al carril bici que baixa al riu, hi ha molts de trams que
estaven tan malmesos que s’han retirat i no s’han substituït.
 
A més, les marquesines no compleixen amb la seua finalitat, que és poder facilitar que s’enramin
plantes i donar ombra. 

2. Seguint amb les instal·lacions de fusta: els baixadors al bosc de Ribera.
Quan es van fer les obres d’urbanització del front del riu, anteriors al passeig, també per part de
l’estat, a més de la instal·lació d’uns embarcadors que no van resistir la primera pujada del nivell
de riu, van instal·lar-se dues passarel·les i escales de fusta que permetien accedir al bosc de ribera.
Aquestes  passarel·les,  igual  que la  tarima,  les  marquesines i  les passarel·les,  no han tingut  el
manteniment que correspondria i s’han malmès tant a la part més propera al riu que la solució
presa ha estat tallar-les i posar una barana, amb la qual cosa no es permet l’accés al bosc de
ribera.
 

3. Els carrils bici.
Com  ja  hem  denunciat  amb  anterioritat,  el  mapa  de  carrils  bici  de  la  ciutat  és  un  complet
desgavell, sense connexions entre diferents carrils i al passeig Ribera, fins i tot, en trobem dos que
circulen en paral·lel: 

• Un carril és un traçat cimentat per sobre de la zona de terra del passeig. Naix al final de la
zona  de  caravanes,  passa  per  davant  del  carril  bici  que  circula  en  paral·lel  al  pont  del
Mil·lenari, però no hi la connexió pintada, i baixa cap a la vora del riu, on no està pintada la
connexió pel pont Roig amb la via verda. 

• L’altre discorre per sobre la vorera de la part de la banda del riu. Està marcat entre l’alçada
del pont del Mil·lenari, passa per davant del carril que ve pel carrer Mossèn Manyà, on no hi
la pintada la connexió, fins l’alçada del carrer de Miquel Macip, on tampoc hi ha connexió
pintada amb el traçat que ve del parc per aquest carrer. En canvi, no té continuïtat cap al
pont Roig i la via verda, de manera que els ciclistes circulen per sobre la vorera de forma
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irregular.

Per  la  vorera  del  passeig  per  la  banda  del  riu  podem observar  un  continu  de  persones  que
passegen, caminen i corren. Hi ha famílies que passegen amb les criatures. I per l’amplada de la
part de la vorera entre els arbres i la part de terra, moltes vegades s’invaeix el carril bici de sobre la
vorera, amb el perill que això comporta.

Per això, considerem que el carril de sobre la vorera podria eliminar-se en el tram que va del pont
del  Mil·lenari  a l’alçada en què el carril  de sobre la  terra es desvia cap a la  vora del riu.  Des
d’aquest punt, el carril de sobre la terra bifurcar-se en dos: 

- el recorregut actual, baixant a nivell de riu, pintant la connexió amb la via verda pel pont Roig.

- per sobre la vorera connectant amb el carril que ve del carrer de Miquel Macip i fer-lo arribar fins
al pont Roig per així regularitzar la circulació dels ciclistes que hi circulen quan el tram de la vora
del riu està tancat per una pujada de les aigües del riu.

A més, el carril de sobre la terra, caldria connectar-lo al seu inici amb el carril bici que circula en
paral·lel al pont del Mil·lenari i  també amb el carril que ve pel carrer Mossèn Manyà. Amb això
aconseguiríem ruta de carrils bici correctament connectats. 

 
4. El parc infantil.

La il·luminació a les hores de nit, hores en què a l’hivern se’n fa ús, no és suficient per la seguretat
dels xiquets i xiquetes. 

5. Les basses.
Les dues basses que es van construir quan la urbanització del passeig no tenen en funcionament
un sistema de recirculació o depuració de les aigües, tot i que en un principi va funcionar, per la
qual cosa, quan estan plenes d’aigua, en pocs dies ja s’omplen d’algues i de brutícia, essent un
niu de mosquits. 

6. La neteja.
La zona de terra del passeig és utilitzada sovint per  les persones conductores  dels gossos o
qualsevol altre animal per treure’ls a fer  les seues necessitats fisiològiques. La majoria de les
conductores actuen d’acord amb l’ordenança general de medi ambient, recullen les deposicions
fecals i les dipositen a les papereres destinades a aquesta finalitat, però hi ha una part minoritària
que no és així. Conseqüentment, quan els usuaris responsables passegen amb les mascotes, han
d’anar  pendents  de  no  trepitjar  excrements.  Fer  esment  que  no  hi  ha  totes  les  papereres
instal·lades inicialment. 

Això també passa als parterres dels laterals del pont del Mil·lenari, zona utilitzada per al passeig
dels gossos. També es troben molts d’excrements sòlids sense recollir. En aquesta zona caldria la
instal·lació de papereres destinades a aquesta finalitat. 

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

ACORDS 

PRIMER.- Instar la Direcció General de la costa i del Mar del govern espanyol, en tant que competent
d’aquest espai en estar situat dins del domini marítim terrestre i a l’Ajuntament de Tortosa, en allò
que sigui competent, a què facin actuacions necessàries per a retirar, reparar i reposar  els elements
instal·lats al passeig de Ribera de Tortosa que presenten deficiències, com a marquesines, les basses
o la passarel·la de vianants.

SEGON.- Establir, en el marc de la comissió d’Espai Públic de l'Ajuntament , i atenent  als criteris  que
determinin els tècnics de mobilitat a partir d’estudis ja efectuats al respecte ,les actuacions adients
per potenciar el carril bici que discorre pel passeig de Ribera , així com la seua interconnexió amb la
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resta de trams de bici existents al voltant de Vora Parc i l’avinguda Lleida.

TERCER.-  Incrementar  la  il·luminació  al  parc  infantil  del  passeig  de Ribera,  reforçant  l’enllumenat
existent.

QUART.-  Vetllar  pel  compliment  de l’ordenança general  de  medi  ambient  quant a les  deposicions
fecals del gossos o qualsevol altre animal.  

CINQUÈ.-  Instal·lar al passeig Ribera més papereres per a facilitar la recollida de les deposicions
fecals dels gossos i altres animals. 
  
SISÈ.- Traslladar aquests acords a l’Associació de Veïns del Temple i Horta.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passem al següent punt de l’ordre del dia,  moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Tortosa Sí – Acord Municipal, per fer un Passeig de Ribera més amable. Té la paraula el
senyor Faura.”

Intervenció del Sr. Faura

“Gràcies.  Bé,  senyora  alcaldessa,  regidors,  regidores.  Esta  moció  la  presentem  amb  petites
modificacions, petites modificacions importants, com a mínim de redactat i de lèxic, perquè ha sigut
fruit del consens amb el govern municipal, cosa que la veritat és que ens congratula, perquè pensem
que és la  millor  manera que una moció es puga complir.  Per  tant,  començo la meua intervenció
agraint  l’esforç  fet  pel  govern  municipal  per  fer  fàcil  que  se’ns  aprove  aquesta  moció,  la  nostra
proposta.

Nosaltres ens vam adonar que el passat 18 de maig, a la premsa local hi havia una noticia, que
s’estaven duent a terme actuacions a l’àmbit de Voraparc, amb la renovació de les voreres d’un tram
del carrer Joan Miró. Abans s’havien fet actuacions al carrer Rosa Maria Molas, al carrer Mossèn
Manyà, al carrer Joan Sebastià Arbó, i també s’està treballant en l’arranjament del carrer Soriano
Montagut.

Bé, tots estos carrers estan situats a Voraparc, i natros parlarem d’aquella zona, volíem fer expressa
referència al Passeig de Ribera. Al Passeig de Ribera entenem que hi ha tota una sèrie de mancances
que cal posar a disposició. D’una banda tenim les instal·lacions de fusta existents, com les tarimes,
les marquesines i les passarel·les, que des que es va fer la urbanització del passeig, que, per cert, va
sufragar l’Estat, no se n’ha fet un correcte manteniment. S’observa una fusta molt malmesa, fins el
punt que la tarima en diferents punts presenta un aspecte de perill, d’enfonsament dels peus i, per
tant, de les accions que puguin derivar en una hipotètica caiguda de les persones que hi transiten.

A la vegada també, seguint les instal·lacions de fusta, tenim els baixadors del bosc de Ribera, que
quan es van fer les obres d’urbanització del fons del riu, també en este cas per part de l’Estat, es van
instal·lar  estos  abaixadors  fins  els  embarcadors,  però  a  la  vegada  també  es  van  instal·lar  unes
persianes i unes escales de fusta que permetien accedir al bosc de Ribera. Aquestes persianes, de la
mateixa manera que la tarima s’ha fet malbé, tampoc han tingut manteniment, també s’han fet malbé
i, per tant, a la part més propera al riu, la solució que s’hi ha posat, en lloc de reparar-les, ha estat
tallar-les i posar una barana, de tal manera que no es permet ara l’accés a peu al bosc de Ribera.

També tenim un petit conflicte amb els carrils bici. Hi ha dos carrils bici paral·lels, un al costat de
l’altre, però a la vegada tampoc hi ha connexió entre els diferents carrils bici dels que hi ha per les
vies «colindants» amb els carrils bici del Passeig de Ribera. Entenem, lògicament, que la problemàtica
dels carrils bici també ha de tenir una solució, s’ha d’eliminar un dels dos carrils bici, i a la vegada
s’ha de procurar la connexió adequada amb el carril bici existent i els carrils bici que provenen dels
carrils limítrofs i, per tant, s’ha de procurar que els carrils bici tinguen un circuit ordenat.
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Bé, el parc infantil també té la seva mancança quant a il·luminació. Hi ha una il·luminació insuficient,
ara no però sobretot quan és hivern, que els xiquets..., hi ha moments en què hi ha poca llum i encara
hi juguen i, per tant, la falta d’il·luminació pot ser un problema.

Hi ha dues basses també que es van construir quan la urbanització del Passeig, que tampoc tenen en
funcionament un sistema de recirculació, de depuració d’aigües. Això suposa que hi haja brutícia a les
pròpies basses perquè no circula l’aigua, però que a la vegada també siguen un niu de mosquits i un
niu de paràsits. Per tant, cal buscar també una solució.

Tenim en compte també la neteja. La zona de terra del Passeig està utilitzada sovint per les persones
conductores  de  gossos  o  de  qualsevol  altre  animal  domèstic,  i  quan  se’ls  treu  a  fer  les  seves
necessitats fisiològiques, la major part d’ells actuen de conformitat amb l’ordenança general del Medi
Ambient i recullen les seves deposicions i les dipositen a les papereres destinades a aquesta finalitat,
però una part d’aquests usuaris això no ho fan –minoritària, però hi ha una part que no ho fan. Això
també passa als parterres laterals del Pont del Mil·lenari, una zona molt utilitzada per al passeig de
gossos,  i  que es  troben molts  excrements sense recollir,  i  que en este  cas hi  ha  una mancança
absoluta de papereres. 

És per tot això que els proposem l’adopció dels següents acords: en primer lloc, instar la direcció
general de Costas i del Mar del Govern Espanyol, en tant que competent en aquest espai, per actuar
dins del domini marítim terrestre, i a l’Ajuntament de Tortosa en allò que siga de la seua competència,
per  tal  que  facin  les  actuacions  necessàries  per  retirar,  reparar  i  reposar  els  elements  de  les
instal·lacions del Passeig de Ribera de Tortosa que presenten deficiències, com són les marquesines,
basses o passarel·les dels vianants; establir, en el marc de la Comissió d’Espai Públic de l’ajuntament,
i atenent els criteris que determinen els tècnics de Mobilitat a partir dels estudis que s’han efectuat,
les actuacions adients per potenciar el carril bici que discorre pel Passeig de Ribera, així com la seva
interconnexió amb la resta de trams del carril bici existents al voltant del Voraparc i l’avinguda de
Lleida; incrementar la il·luminació del parc infantil del Passeig de Ribera; vetllar pel compliment de
l’ordenança general  del  Medi  Ambient  quant a les  deposicions fecals  de gossos i  qualsevol  altre
animal;  instal·lar  al  Passeig  de  Ribera  més  papereres  per  tal  de  facilitar  la  recollida  d’aquestes
deposicions; i traslladar tots aquests acords a l’Associació de Veïns del Temple i Horta. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies, alcaldessa. Ens pareix una moció correcta quant a les actuacions que demanda al Passeig
de la Ribera, que ha de suposar una millora no tan sols per al veïnat sinó per a moltes persones que
fan ús de l’espai per a passejar o per a practicar esport. Sincerament, hem tingut dubtes, perquè
entenem que estaríem parlant d’una actuació de desenes de milers d’euros, i creiem que existixen
altres prioritats a la ciutat, però el plantejament que han fet a la junta de portaveus, i el fet que les
competències per a l’adequació de l’espai siguen compartides, i entenem que la despesa també, ens
han fet replantejar com a assumible la proposta, i més entenent que qualsevol dotació pressupostària
per a tirar-ho endavant hauria de ser ratificat pel ple, i és per això que votarem a favor de la proposta.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció de la Sra. Valdés

“Gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. Senyor Faura, com ja hem defensat en diverses ocasions en
este plenari, cal vetllar per una correcta i adequada neteja i per un correcte manteniment de l’espai
públic, assolint el compromís de portar a terme les actuacions necessàries per tal de mantindré en
òptimes condicions el tan transitat Passeig de la Ribera.
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Sense necessitat d’entrar en detall de tots i cadascun dels elements sobre el que actuar que vostè
recull en la moció, des del govern de la ciutat i des d’este grup municipal, valorem positivament el fet
que el seu grup haja acceptat les esmenes presentades per tal de fer viable el contingut dels acords
de la seva moció, respectant l’àmbit competencial de les diferents administracions implicades i, per
tant, el nostre vot serà a favor de la proposta.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Vallespí.”

Intervenció del Sr. Vallespí

“Regidores i  regidors.  Ens sorprenen amb aquesta moció,  una moció, com es diu col·loquialment,
d’aixafar carrer cosa a la que vostès no ens tenien gens acostumats. Potser que ja estem a onze
mesos de les eleccions. Ens presenten un seguit de mancances i actuacions a realitzar al Passeig de
Ribera, en realitat un parc fluvial d’uns 12.000 metres quadrats, construït per ser en aquell temps,
l’any 2003, el nou pulmó verd de la ciutat.

En la seva detallada descripció ens parlen de part de renovacions de voreres, del pèssim estat de
totes les instal·lacions de fusta –tarima, marquesines, passarel·les, abaixadors– continuant amb el
desgavell dels carrils bici i de la seva manca de connexions, la pobra il·luminació del parc infantil, les
basses sense tractaments ni manteniments, la neteja de la zona, la manca de papereres, i segur que
podríem continuar. No cal continuar, senyor Faura, així està Tortosa, amb barreres arquitectòniques,
sense neteja, sense manteniment del parc i altres jardins, sense itineraris segurs pels carrils bici,
sense tractament, renovació i depuració de les basses i fonts, i amb poques papereres, amb pobra
il·luminació, amb parcs infantils molt nous però sense llums ni tendals ni arbres per donar ombra, i
sobretot, sense perdre massa temps en fer un manteniment acurat, constant i professional.

Però sempre hi ha un «però».  Recordo mocions presentades per Movem Tortosa al mandat 2015-
2019, pla integral de neteja, millora integral del centre, més papereres i un agent cívic, instar la neteja
de les voreres del riu Ebre. Tots els grups de l’oposició a favor, l’equip de govern, en contra. Saben qui
era, l’equip de govern? Convergència, PdeCAT i Esquerra Republicana.

Un altre  important  record:  pla  d’acció  municipal,  el  PAM,  del  2015 al  2019.  Al  punt  252,  i  cito
textualment: «Manteniment i neteja contínua de les voreres del riu.» També el govern municipal era el
que havia de fer complir el PAM. Estava format per Convergència i Unió i Esquerra. Quins canvis, no? 

Agrair a la ciutadania –esta exemplar ciutadania– que sovint, en dies de festa, netegen les vores del
riu, l’últim cop el diumenge 5 de juny. Des de Movem Tortosa hem defensat durant 7 anys el que avui
vostès ens porten en aquesta moció. Un poc tard i a deshora, però benvinguda. Una moció en la línia
de Movem Tortosa, és a dir, de Tortosa i per a Tortosa. El nostre vot no pot ser d’altra forma que
afirmatiu. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Té la paraula el senyor Tomàs.”

Intervenció del Sr. Tomàs

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. Bé, celebro el vot afirmatiu del grup de Movem, que
habitualment és «no» a tot, i  que sembla que quan s’arriba a acords amb algun altre grup d’este
plenari, els molesta i s’enfaden, no? Però vaja, en fi. 

D’entrada,  senyor  Faura,  centrem-nos  en  la  moció,  no  mos  despistéssem,  perquè  sembla  que  a
alguns, això que Tortosa vagi millorant els molesta. 

D’entrada diem sí a la seva moció, per fer un Passeig de Ribera més amable, i li agraïm també, senyor
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Faura, la predisposició a tractar i analitzar les casuístiques i particularitats de la zona en qüestió. Com
vostès ja saben, cal insistir i demanar al Departament de Costas de l’Estat que realitzi les accions
oportunes en aquest espai, on té una clara competència,  i  per això treballem amb la direcció de
Costas, per tal que portin a terme les accions que els pertoca.

En paral·lel, des de l’ajuntament en els darrers temps hem realitzat una sèrie d’accions que posen de
manifest la voluntat de seguir millorant aquest entorn acompanyat d’un pas de Ribera densament
poblat i  que contribueix a la millora de la qualitat  de l’aire en forma de pulmó verd.  Les accions
realitzades tenen el  seu inici  en la  ubicació  de l’àrea d’auto  caravàning,  és  un dels  extrems del
passeig,  i  de la  reurbanització del  sector  de l’antic  club de rem, que lliga amb l’avinguda Lleida,
donant així una continuïtat a este passeig vora el riu.

Al  marge d’aquestes intervencions importants,  també s’ha apostat  per  unes taules  d’esbarjo  i  la
renovació total dels jocs infantils, així com la nova alineació d’una plantació de tamarius.

De la  mateixa manera que s’han anat realitzant aquestes intervencions,  ens sembla bé seguir  la
implementació de més papereres, l’ampliació de l’enllumenat a la zona del parc infantil, més aviat un
enllumenat específic, així com diferents reparacions previstes com l’aixecament de paviment d’alguns
sectors per les arrels de la vegetació al llarg de tot el passeig, perquè nosaltres sí que aixafem carrer,
perquè nosaltres fem previsió i  perquè,  en definitiva,  intentem arribar  a solucionar totes aquelles
deficiències que ens trobem pel carrer. 

Capítol a banda, senyor Faura, ho ha dit molt bé vostè també, és el carril bici, que serà tractat en la
Comissió de l’Espai Públic, i que atenent a criteris tècnics en l’àmbit de la mobilitat, ens permetrà la
connexió amb la resta de trams existents al voltant de Voraparc i de l’avinguda Lleida. 

Com ja li hem dit abans, a l’inici de la nostra intervenció, el nostre vot serà favorable.” 

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció del Sr. Faura

“Gràcies, alcaldessa. Bé, agrair a tots els grups municipals el seu vot favorable. Un comentari a l’amic
i company Paco Vallespí, i en general al grup de Movem: és curiós i peculiar que vostè sempre, per
estar  a  gust  aquí,  al  ple  municipal,  sempre  els  fa  falta  un  adversari,  sempre  han  de  buscar  la
polèmica. Normalment és l’adversari de la senyora Roigé, ara han canviat de banda, potser és millor.
Perquè fixi’s vostè, el tema de l’escola d’adults, ha fet un èmfasi específic. No sé si és potser pel to de
veu i ho ha reiterat no sé quantes vegades el senyor Jordan, «des que governa Esquerra Republicana,
perquè  Cambray  és  d’Esquerra  Republicana».  Fixi’s  que  Cambray  no  hi  era  aquí,  i  ningú  parlava
d’Esquerra  Republicana,  però  vostè  hi  ha  insistit  perquè  l’important  era  posar  en  valor  com  de
malament, al seu criteri, ho fa Esquerra Republicana.

En matèria de covid, el mateix. La seva companya ha insistit, els malos malísimos, per a votar-nos que
sí.

El senyor Vallespí, en la seua línia. Afortunadament que està ell i Movem per a què Tortosa funcione,
perquè si no fos perquè ho diu ell, això no funcionaria. I al final m’acaba votant que sí. Agraït pel vot
que sí, però, fixe’s, nosaltres, aixafar carrer fa molts anys que aixafem, fem moltíssima feina, i no
entrarem en més polèmiques, senyor Vallespí, no entrarem en més polèmiques que no són pròpies
d’este àmbit i d’esta administració. Però en tot cas, faci-s’ho mirar, perquè no cal sempre enfadar-se
amb tothom per a poder tindre un discurs. Es pot fer un discurs constructiu sense necessitat d’atacar
a l’adversari polític. 

En tot cas, hi insisteixo, agraïts a tots vostès pel seu vot favorable.”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Per al·lusions, té un minut.”

Intervenció del Sr. Vallespí

“Bé, senyor Faura, cap problema. Jo penso que en cap moment he atacat la seua moció. Vostè, hi ha
un paràgraf on ens explica tot com està en relació amb el Passeig de Ribera, i  jo manifesto que
realment és així, i llavors li he dit que Tortosa és una extensió del Passeig de Ribera. L’únic és que
vostè també li interessa, igual que al senyor Tomàs, trobar sempre una persona a qui fumar-li un petit
clatellot. A mi no em molesta, però no he dit res que no siga correcte. «Així està Tortosa», he dit.” 

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Per cloure el debat té la paraula el senyor Faura, i tant.”

Intervenció del Sr. Faura

“Senyor  Vallespí,  jo  no  li  he dit  res  que no sigui...,  que sigui  incorrecte,  només faltaria,  ha estat
correctíssim. Li he dit que vostès necessiten sempre un adversari, sempre han de buscar algú que
sigui el dolent per a poder argumentar un discurs, i jo el que li estic dient és que no cal buscar sempre
alguna cosa negativa per argumentar el discurs, podem fer discurs en positiu, i crec que allò bonic de
la política, allò correcte, és crear discurs, no destruir el discurs del veí. Per tant, vostè no ha sigut
incorrecte, home, salvo que aixafo carrer i alguna coseta d'estès així, sense més importància. 

Però vaja, més enllà d’això, jo el que dic és que és una llàstima, ja que m’han de votar que sí, que
voten que sí al grup d’Esquerra Republicana, que mos haguéssem de discutir fins i tot per votar que sí.
En tot cas, agrair el vot favorable.”

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.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  PARTIT  DELS  SOCIALISTES  DE  CATALUNYA–CANDIDATURA  DE
PROGRÉS  PER  DEMANAR  AL  DEPARTAMENT  DE  SALUT  DE  LA  GENERALITAT  DE  CATALUNYA  LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU HOSPITAL DE REFERÈNCIA DE 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 :

«El Parlament de Catalunya va acordar, aquest passat mes de març, impulsar la construcció del nou
hospital de Terres de l’Ebre a Tortosa en una nova ubicació que s’ajusti a les exigències actuals, que
sigui respectuós amb l’entorn i amb les persones, que doni resposta a les necessitats de la Regió
Sanitària de les Terres de l’Ebre i que posi fi als greus problemes d’espais i accessibilitat derivats de
l’actual emplaçament de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i que sigui gestionat per l’ICS.

En aquest mateix sentit, el Parlament va aprovar que el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya presenti amb la major celeritat possible el projecte del nou centre sanitari de les Terres de
l’Ebre a Tortosa, una necessitat urgent per al territori i sobretot per a la seva gent i que no es pot
ajornar durant més temps, ja que és una estratègia per al desenvolupament econòmic i social.

Així mateix, el conseller de Salut, Sr. Jose Mª Argimon, ha manifestat que cal un nou hospital per a les
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Terres de l’Ebre en un lloc diferent, perquè l’actual Verge de la Cinta té limitacions de creixement futur,
i té 46 anys i parts on no val la pena invertir a fons. Tanmateix, ha anunciat que es farà una inversió
de 30 milions d’euros en l’actual i  ha contemplat que, a partir del 2025, quan es preveu que s’hagi
acabat  i  estigui  operativa  la  remodelació  és  quan començarà  la  tramitació  del  projecte  del  nou
hospital.

L’Ajuntament  de Tortosa  ja  ha explicat  que  cedirà  a  la  Generalitat  de  Catalunya uns  terrenys  de
70.000 metres quadrats necessaris per fer efectiu la construcció d’aquest.

Davant  de  tot  això,  i  donat  que  un  equipament  d’aquestes  característiques  comporta  tota  una
tramitació que es pot allargar en el temps si no s’actua amb celeritat i dedicació, i a més, queda
constatat que amb la remodelació prevista no se solucionaran substancialment els problemes de
l’actual equipament, per això es fa necessari fer efectiu de manera immediata i sense més dilacions
portar a terme els acords del Parlament de Catalunya per a la construcció del nou hospital, en un
espai amb bona accessibilitat i  mobilitat i que tingui garantida qualsevol necessitat de creixement
futur.

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

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a que iniciï, amb la màxima
brevetat, la redacció del projecte constructiu del nou hospital de 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,  moció  del  Grup  Municipal  Partit  dels  Socialistes  de
Catalunya – Candidatura de Progrés,  per  demanar al  Departament de Salut  de la  Generalitat  de
Catalunya la redacció del projecte constructiu del nou hospital de referència a Terres de l’Ebre. Té la
paraula per a la seva presentació la senyora Dolors Bel.”

Intervenció de la Sra. Bel

“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. El Parlament de Catalunya va acordar aquest passat mes
de març impulsar la construcció del nou hospital de Terres de l’Ebre a Tortosa, en una nova ubicació
que s’ajusta a les exigències actuals, que siga respectuosa amb l’entorn i amb les persones, que done
resposta  a  les  necessitats  de  la  regió  sanitària  de  les  Terres  de  l’Ebre  i  que  pose  fi  als  greus
problemes d’espai i accessibilitat derivats de l’actual emplaçament de l’hospital de Tortosa, Verge de
la Cinta, i que siga gestionat per l’ICS. 

En aquest mateix sentit, el Parlament va aprovar que el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya presente, a la major celeritat possible, el projecte del nou centre sanitari de les Terres de
l’Ebre a Tortosa. Una necessitat urgent per al territori i sobretot per a la seua gent, i que no es pot
ajornar durant més temps, ja que és una estratègia per al desenvolupament econòmic i social.

Així mateix, el conseller de Salut, senyor Josep Maria Argimon, ha manifestat que cal un nou hospital
per  a les Terres de l’Ebre en un lloc diferent,  perquè l’actual  Verge de la  Cinta té limitacions de
creixement futur, i té 45 anys i parts en les que no val la pena invertir a fons. Tanmateix, ha anunciat
que es farà una inversió de 30 milions d’euros en l’actual, i ha contemplat que a partir del 2025, quan
es preveu que s’hagi acabat i estiga operativa la remodelació, és quan començarà la tramitació del
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projecte del nou hospital.

L’Ajuntament de Tortosa ja ha explicat que cedirà a la Generalitat de Catalunya els terrenys necessaris
per  fer  efectiva  la  construcció  d’este.  Davant  de  tot  això,  i  donat  que  un  equipament  d’estes
característiques comporta tota una tramitació que es pot  allargar  en el  temps si  no s’actua amb
celeritat i dedicació, i a més, queda constatat que amb la remodelació prevista no se solucionaran
substancialment  els  problemes  de  l’actual  equipament,  es  farà  necessari  fer  efectiu  de  manera
immediata i  sense més dilacions,  portar  a terme els acords del  Parlament de Catalunya per a la
construcció del nou hospital, en un espai amb bona accessibilitat i mobilitat, i que tinga garantida
qualsevol necessitat de creixement futur.

És  per  això  que  el  Grup  Municipal  del  Partit  dels  Socialistes  de  Catalunya  elevem  al  ple  de
l’ajuntament  la  següent  proposta  d’acord:  en  primer  lloc,  instar  el  Departament  de  Salut  de  la
Generalitat de Catalunya a què inicie, amb la màxima brevetat, la redacció del projecte constructiu del
nou hospital de les Terres de l’Ebre; i en segon lloc, 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 les Terres de l’Ebre. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies, alcaldessa. Bé, poca cosa podem dir que no haguem repetit desenes de vegades en relació
amb la importància i la necessitat que d’una vegada per totes es porte a terme el projecte del nou
hospital a les Terres de l’Ebre. Considerem prioritari que es duguen a terme les millores necessàries a
l’actual edifici per a solucionar les mancances urgents que tenen les instal·lacions, però en cap cas es
poden convertir  en l’excusa per a demorar o aparcar la construcció del nou hospital.  Considerem
imprescindible, per tant, que es marquen els terminis en què s’hauria d’executar el projecte de la
construcció del nou hospital, i que haurien de començar enguany. Un hospital que ha d’estar dotat de
tots els equipaments d’un hospital de referència de l’Institut Català de la Salut, i alhora que es dote
del personal sanitari necessari que responga als serveis sanitaris d’un hospital com els de la resta de
l’ICS, ni més ni menys, cosa que ara no s’està fent, o que s’està fent de manera precària.

També  considerem  que  a  la  comissió  de  seguiment  de  la  construcció  del  nou  hospital,  que
considerem que s’hauria de crear, hi ha de poder participar tant la societat civil organitzada a través
de la plataforma pel nou hospital, així com la junta del personal del Verge de la Cinta, per tal de
garantir que es dona resposta al 100 per cent de les demandes de la societat i dels treballadors i les
treballadores de l’hospital.

Volem recordar que si estem en el punt en el que estem és gràcies o fruit de la pressió ciutadana a
través  de  la  plataforma  per  un  nou  hospital,  i  pels  grups  polítics  que  sempre  han  defensat  la
necessitat d’este, i no entendríem que cap partit polític intente capitalitzar la lluita ni treure’n rèdit
electoralista. Votarem a favor de la moció.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Faura.”

Intervenció del Sr. Faura

“Gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. Bé, com deia la senyora Bel i hem posat de manifest en
moltes ocasions, un cop el conseller va anunciar la possibilitat de construir un nou hospital a Tortosa,
el que hem de fer des d’este ajuntament és posar totes les facilitats, posar-ho molt fàcil per a què
aquella proposta que el senyor Argimon va plantejar no es quede en un simple cartellet, com ja ens va
passar en èpoques pretèrites.
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Fa poc més d’una setmana vam aprovar una modificació de crèdit per tal de disposar d’eines per
poder comprar els terrenys on s’ha de situar el nou hospital. Per tant, ara els correspon a vostès, com
a equip de govern, disposar a la major brevetat de la titularitat dels terrenys de referència. Ja els
anticipem que tindran el nostre vot favorable, no només per a esta moció, que lògicament ja el tenen,
si no els ho he dit ja els ho anuncio ara, sinó també el nostre vot favorable quan ens proposen la
pertinent modificació urbanística per a poder dur a terme la construcció de l’hospital.

En tot cas, natros pensem que demanar a estes altures al conseller que iniciï la redacció del projecte
del nou hospital, quan encara no tenim la titularitat física dels terrenys, potser és un pelet precipitat,
però mire, coincidim amb vostè en què certament, si certament hi ha la voluntat de construir este
hospital nou, cal començar en esta legislatura i no ho deixéssem per a la legislatura següent, no fos
cas que hi hagués un canvi de criteri i, per tant, tornéssem a patir una altra vegada, eh? Per tant, els
votarem la moció favorablement.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan

“Sí, regidors i regidores. Evidentment, votarem a favor d’esta moció, esta proposta, perquè és una
moció complementària, com sap la senyora Bel, a la que hem presentat conjuntament al Parlament
els socialistes, la CUP i jo mateix, justament fa pocs dies, i que per tant, va en la línia de defensar
accelerar al màxim estos terminis per a la redacció d’este projecte constructiu del nou hospital, que
tots considerem que és necessari, i que per tant, no ens hem d’esperar al 2025, com va anunciar el
conseller, sinó que precisament s’ha d’avançar al màxim per a què no mos donen gat per llebre, com
moltes vegades hem dit.

És una moció que va en la línia, per tant, del que hem defensat també des del nostre grup municipal
en els últims anys, i també en diverses iniciatives en este ple o al Parlament, que no les tornarem a
repetir perquè són òbvies i evidents. I també m’agradaria acabar posant en valor tota la tasca que
està  fent  la  plataforma pel  nou  hospital  de  les  Terres  de  l’Ebre,  que  també,  com s’ha  dit  aquí,
considero que és totalment necessària, i segurament gràcies a ells estem aconseguint el que fa uns
anys era molt difícil, i és que la Generalitat mos tracte igual que a la resta de territoris del nostre país.

Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Pepió.”

Intervenció del Sr. Pepió

“Alcaldessa, regidores, regidors. Com vostès saben, el passat 26 d’abril, el Departament de Salut i
l’Ajuntament de Tortosa vam arribar a un acord per ampliar l’actual hospital Verge de la Cinta, i a la
vegada construir un nou hospital aquí, a Tortosa, als terrenys que l’ajuntament ha posat a disposició
del departament, al pla parcial, camí de Roquetes, situat al barri de Ferreries. 

A la vegada, aquell mateix dia, en el marc de la presentació de l’acord, l’alcaldessa ja va demanar
celeritat al conseller de Salut, per tal d’avançar amb els tràmits que permetran tenir un nou hospital a
Tortosa, i que per tant, en paral·lel a la construcció de l’ampliació, que es redactés ja un pla funcional i
s’avancés en el projecte del nou hospital.

Mentrestant, com bé saben, l’ajuntament ja està tramitant l’adquisició dels terrenys, que ja es va
aprovar la partida econòmica per a la compra a la darrera modificació pressupostària, i posarem totes
les facilitats per agilitzar el nou hospital. 
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Per aquest motiu, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula, per cloure el debat, la senyora Bel.”

Intervenció de la Sra. Bel

“Gràcies,  alcaldessa.  Regidors  i  regidores.  Evidentment,  donar-los  les  gràcies  a  tots  els  grups
municipals aquí representats pel seu vot a favor. Entenem que qualsevol petita o gran cosa que fem a
nivell municipal o a nivell supramunicipal en defensa d’este nou hospital, tan necessari per a Tortosa i
per a les Terres de l’Ebre, és important. Cada passa que donem també és important. És una qüestió
de justícia territorial,  com tantes vegades hem dit aquí; és una qüestió de justícia cap a totes les
persones que vivim aquí,  a les Terres de l’Ebre, i  que volem continuar vivint-hi.  Per  a les futures
generacions  i  per  a  les  generacions  actuals,  tenir  un  sistema  sanitari  de  qualitat  també  és  un
símptoma de qualitat  de vida i,  per  tant,  és  important  que totes  estes  accions que fem les  fem
conjuntament i les fem units per un territori que totes i tots estic convençuda que estimem.

A més a més, vull aprofitar esta intervenció també per remarcar una cosa en la que venia pensant
mentre vostès anaven parlant. Esta tarda jo crec que ens podem felicitar entre tots i totes perquè hem
arribat a acords importants per a la nostra ciutat i per al nostre territori, i això també posa de manifest
que de vegades la política no només és picabaralla sinó que també són acords, i acords importants,
com el fet de la moció que acabem d’aprovar pel tema de l’hospital, o que ara aprovarem, el tema que
hem aprovat abans conjuntament, de la moció sobre el transport ferroviari amb el tren Avant, i també
el suport a un hospital, en este cas també parlant de sanitat, de referència a la nostra ciutat, i per
tant, al conjunt dels treballadors que el conformen.

Per tant, res més, moltíssimes gràcies a totes i a tots.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies.»

*-*-*

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.

11. MOCIÓ DEL GUP MUNICIPAL DE MOVEM TORTOSA-TERRES DE L’EBRE – EN COMÚ GUANYEM PER
A LA REALITZACIÓ D’UNA PINTURA MURAL QUE CONMEMORI EL CENTENARI DE LA FUNDACIÓ DE LA
COOPERITIVA CABASSERA “EL PORVENIR” A ELS REGUERS. 

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

« Fent valer la commemoració del centenari de la fundació de la cooperativa cabassera “El Porvenir”, i
amb la voluntat de recuperar la memòria d’aquesta institució que va ser tan decisiva en la constitució
socioeconòmica del  poble de Els Reguers durant el segle passat.  
 
Aprofitant que s’ha pogut recobrar una imatge d’arxiu on es pot observar com es distribuïa l’espai i
com era l’aparença de les instal·lacions originals de la cooperativa.  
 
Amb la voluntat de donar visibilitat i homenatjar un dels referents comunitaris,  difondre’n el patrimoni
artesanal i evidenciar el llegat cultural i associatiu que es va portar a terme al poble de Els Reguers. 
 
Creiem que es  convenient  recuperar  i  embellir  un equipament emblemàtic com són el  lateral  de
l’actual ajuntament pedani de Els Reguers i el mur lateral de la pista de ball d’estiu (antic assecador
de la cooperativa). Tenint en compte que ambdós espais formaven part del conjunt arquitectònic de la
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cooperativa cabassera.  
 
Tenint en compte que, darrerament, s’han realitzat actuacions d’art urbà similars en diferents indrets
simbòlics de Tortosa amb la intenció d’embellir-los i servir com a element divulgatiu d’antics referents
històrics i culturals del municipi. 
 
Atès  que entenem que és  convenient  la  realització  d’un mural  que rememori  l’emplaçament i  el
significat de l’antiga cooperativa cabassera, i considerem que és necessari executar una obra que
pugui ser representativa de la personalitat i singularitat de la nostra comunitat.  
 
Atès l’actual paret lateral de l’ajuntament de la pedania està coberta per  un aïllant metàl·lic ondulat
força degradat,  fruit  del pas del  temps. I  que el mur de la  pista d’estiu,  que dona a la carretera
d’Alfara, requereix també una actuació de millora i embelliment de la seva superfície. 
 
I, atès que cap de les dos façanes presenten cap tipus d’element referencial del poble i de la seva
particularitat, 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 a la realització un projecte per a realitzar les
actuacions d’adequació i projecció del futur mural i dels diferents elements que s’incorporen.  
 
SEGON.- Instar  a  l’Ajuntament  que  realitzi  la  representació  mural  a  partir  de  la  fotografia  de  la
Cooperativa “El Porvenir” a la paret lateral de l’Ajuntament, integrant diferents elements particulars
que siguin representatius del patrimoni artesanal del poble de Els Reguers. 

TERCER.- Instar  a  l’Ajuntament  que  completi  l’actuació  amb  la  retolació  del  nom  del  poble  (Els
Reguers) al mur lateral de la pista de ball d’estiu que dona a la carretera d’Alfara. »

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Gràcies.  Passem al  següent punt  de l’ordre del  dia,  moció del  Grup Municipal  Movem Tortosa –
Movem Terres de l’Ebre – En Comú Guanyem, per a la realització d’una pintura mural que commemori
el centenari de la fundació de la cooperativa cabassera «El Porvenir», a Els Reguers. Té la paraula el
senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan

“Gràcies, regidors i regidores. Aprofito estes últimes paraules de la nova portaveu del Partit Socialista
per a dir-li que sí, certament avui hem aprovat moltes mocions, i en este sentit, el nostre grup, com a
primer grup de l’oposició, ha votat, com gairebé sempre fa, a favor de la majoria de les mocions, tot i
que alguns sempre nos vulguen situar al «no», però és que al final els fets són els que són, la majoria
de plens portem propostes en positiu, la majoria de propostes que venen d’altres grups les votem
favorablement, evidentment fent la crítica quan ho considerem oportú, i per tant, creiem que esta és
la línia de treballar, i en el cas del nostre grup és així perquè els fets ho demostren.

I  aprofito també per al senyor Faura, per la intervenció que ha fet abans, en relació amb Movem
Tortosa. Podria estar, senyor Faura, d’acord en algunes de les coses que vostè ha dit, però estaria bé
que revisés qui ha començat, qui ha sigut el primer regidor del seu grup que sense cap tipus de
necessitat ha atacat Movem Tortosa molt més abans que natros féssem les apreciacions que a vostè
sembla ser que no li agraden en relació amb el senyor Cambray, o altres qüestions. Per tant, esta
crítica que vostè mos fa, hauria de mirar-se-la també dins del seu grup.

Dit això, la proposta que fem avui aquí fa referència al poble de Els Reguers. És una demanda que
mos han fet arribar des d’esta població del nostre municipi, i que té a vore amb la commemoració del
centenari de la fundació de la cooperativa de cabassos «El Porvenir», una cooperativa que va ser molt
important per a esta població de Tortosa, i que com tots sabem, la va fer famosa durant este últim
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segle passat. 

La proposta que fem és que es puga realitzar un moral en este poble de Tortosa, commemorant els
cent  anys  de la  fundació  d’esta  cooperativa,  i  a  més  a  més,  també pensem que  més  enllà  del
centenari és molt important que es faça en estos moments, perquè també s’ha recuperat una imatge
històrica  d’esta  antiga  cooperativa,  la  qual  cosa  pensem que  cal  posar  en  valor,  aprofitant  esta
commemoració. 

Pensem  que  és,  com  deia  abans,  important  donar  visibilitat,  homenatjar  un  dels  referents  més
importants del poble de Els Reguers, que en este cas forma part també d’este patrimoni artesanal
que tenim a les nostres comarques, a les Terres de l’Ebre, i que va posar de relleu la importància de
Els Reguers al conjunt de les nostres comarques. 

Per tant, la proposta és molt senzilla. Des del nostre grup municipal pensem que en lloc adequat seria
aprofitar el que és el lateral de l’actual ajuntament que hi ha a Els Reguers, perquè precisament allí és
on estava situada la cooperativa, però també ho hem dit en junta de portaveus, que estem oberts a
què este debat es puga fer al propi consell del poble de Els Reguers, i que per tant, si consideren que
un altre lloc és idoni, des del nostre punt de vista no hi ha cap problema, perquè allò important per a
natros és que realment es puga posar en valor este passat artesanal de Els Reguers lligat al món dels
cabassos i,  per  tant,  aprofitar,  com dèiem, esta commemoració  d’estos  cent  anys  de la  fundació
d’esta cooperativa. 

Per  tant,  els  acords són bàsics:  primer,  instar  com ajuntament a iniciar  tots  els  tràmits  per  a  la
realització d’este projecte de mural; i després, que es faça sobretot a través o a partir d’esta fotografia
recuperada que és realment una fotografia que recorda esta cooperativa que va ser tan important per
al poble de Els Reguers. Per tant, esperem el seu suport, i també que en els propers mesos es puga
fer realitat este mural. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies, alcaldessa. Bé, natros entenem el sentit de la proposta, però sincerament, no mos atrevim a
valorar si el mural de la cooperativa ha d’anar a la paret lateral de l’ajuntament o si s’ha de pintar un
mural sobre la cooperativa, o si s’ha de retolar el nom del poble a la pista de ball. Entenem que es
tracta d’una proposta molt concreta del seu grup al municipi, i possiblement també obeeix a algun
criteri electoralista, perquè d’aquí a poc hi ha eleccions municipals. Ho entenem com a legítim, però
és una via un poc estranya per a natros per a proposar una actuació tan concreta, i és per això que no
mos manifestem en contra però tampoc a favor, i mos abstindrem de la proposta.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció de la Sra. Bel

“Gràcies,  alcaldessa.  Regidors  i  regidores.  Senyor  Jordan,  comparteixo  amb vostè  la  voluntat  de
recuperar la memòria de la cooperativa cabassera de Els Reguers, anomenada «El Porvenir» en el seu
centenari. La recuperació de la memòria del nostre passat és un dels compromisos d’este govern
municipal i del Grup Municipal Socialista. De fet, la creació de la regidoria de Memòria Històrica, per
primer cop al nostre ajuntament, n’és un exemple.

La recuperació de les tradicions ens permet aprofundir en el nostre passat i conèixer millor com es
desenvolupava la vida social, cultural i econòmica dels nostres avantpassats. Este fet ens enriquix
com a societat i  ens ajuda a conèixer millor les nostres arrels i  a posar-les en valor. En este cas
concret es tracta de realitzar un mural aprofitant una imatge recuperada de la cooperativa, i també
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completa l’actuació amb la retolació del nom del poble de Els Reguers al mur lateral de la pista de ball
d’estiu que dona a la carretera d’Alfara.

Des de l’Ajuntament de Tortosa entenem que aquestes són decisions que han de poder prendre els
membre de la junta veïnal de Els Reguers, que ens consta estan al cas d’esta qüestió, i que de fet,
tenen previst reunir-se per prendre les decisions que consideren oportunes al respecte. Recolzem
l’autonomia de la junta veïnal del poble de Els Reguers, com no podria ser d’altra manera, i natros,
com a ajuntament, estarem al seu costat en les decisions que puguen prendre. 

Entenem, no obstant, que esta proposta que ens fan des del Grup Municipal de Movem és bona en la
seva intencionalitat de posar en valor una tradició tan arrelada al poble de Els Reguers, com és la de
les llatadores i l’elaboració de cabassos. Per tant, i per tot l’exposat, el nostre vot serà favorable a la
seua moció. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula la senyora Viña.”

Intervenció de la Sra. Viña

“Gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. És evident que per a qualsevol poble és important recuperar
el  seu passat,  tindre presents les fites que van assolir  els  seus avantpassats i  dignificar  la  seua
memòria. Han explicat vostès, ho ha explicat també la senyora Bel, la importància que va tindre la
cooperativa «El Porvenir» a Els Reguers, i veiem bé la seva proposta. Això sí, pensem que esta proposa
ha d’anar consensuada amb els veïns i les veïnes de Els Reguers, amb la seua gent, que estic segura
que ho veuran bé, però pensem que ho han de consensuar amb ells. Al final, esta proposta no deixarà
de ser una proposta aprovada a l’Ajuntament de Tortosa, i natros respectem l’autonomia dels pobles
en les seues decisions.

Per tant, veiem bé la seua proposta, ja li he dit, tindrà el nostre suport. Sí que li demanem, veig que ho
han parlat a la junta de portaveus i, per tant, en la línia del que natros li volíem demanar, que si
s’aprova en este plenari, que es puga consensuar la decisió que s’hagi de prendre amb la junta veïnal
del poble de Els Reguers. Per tant, tenen el nostre suport però tenint en compte esta situació, que
pensem  que  és  molt  important,  mantindre  l’autonomia  dels  pobles  i  dels  municipis  de  Tortosa.
Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Pepió.”

Intervenció del Sr. Pepió

“Alcaldessa, regidores, regidors. Que vagi per endavant el nostre vot favorable i el nostre suport a la
moció presentada pel seu grup municipal. Compartim el contingut de la moció per la transcendència
històrica, social i econòmica de la cooperativa cabassera «El Porvenir» de Els Reguers. No obstant,
després de parlar amb l’alcaldessa de Els Reguers, Esther Vidal, i amb el senyor Alfredo, exregidor de
l’Ajuntament  de  Tortosa  i  net  de  l’últim  president  de  la  cooperativa,  m’agradaria  fer-li  una  sèrie
d’observacions.

Primer de tot,  em consta que l’alcaldessa de Els Reguers i  el  seu equip ja  han estat treballant i
valorant la possibilitat d’emprendre una actuació artística en aquest espai, però després de diverses
consultes  amb tècnics i  professionals,  se’ns  informa del  mal  estat  de la  paret  mitgera  on es vol
intervenir. Abans de fer cap pintura, s’hauria d’actuar a fi i efecte de mantenir la impermeabilitat i la
protecció de l’edifici, per tant, cal fer una valoració tècnica i econòmica prèvia per saber l’abast de
l’estat de la paret.

També ens informen que l’actuació de la relació del nom del poble ja estava prevista per l’actual
govern del poble, i en tot cas, comentar-los que si s’hi intervé no serà amb pintura sinó amb un altre
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tipus d’estampació.

En segon lloc, respecte al record i a la promoció d’aquest actiu, d’entrada sigui dit que el millor record
que podem tindre dels anys de funcionament de la cooperativa és promocionant allò que es feia i que
més  sabien  fer,  que  eren  els  cabassos.  Des  de  l’any  2007,  i  mitjançant  la  fira  del  rovelló,  s’ha
promocionat l’art de la pauma, no només amb cabassos sinó també amb altres productes que són
autèntiques obres d’artesania, i donant a conèixer les cabasseres de Els Reguers per tot el territori.

També una forma de respectar el treball  de la cooperativa és millorant les antigues instal·lacions.
D’aquesta manera, amb la propera obra de remodelació de la pista de ball d’hivern aconseguirem una
sala moderna i adaptada, per a què els ciutadans del poble de Els Reguers puguen gaudir-ne i a la
vegada es puguen fer activitats relacionades amb la pauma en aquell local. 

Per tant, informat aquest plenari de la situació entenem, per respecte a l’autonomia local, que aquest
tema s’ha de tractar i consensuar en el consell del poble de Els Reguers, que és l’òrgan que ha de
decidir què es vol fer al seu poble, i no aquí, en aquesta moció.

També, ja per finalitzar i com ha comentat en la seua exposició, certament el govern municipal hem
apostat per l’art urbà en diferents actuacions per la ciutat, com pot ser l’espai on hi va haver la casa
del reconegut compositor i musicòleg Felip Pedrell, el mur on està ubicat el refugi antiaeri per recordar
els bombardejos que van tindre lloc a Tortosa al 1938, i properament actuarem a les cases situades
al barri de Sant Jaume. 

Per tot això, i com li he comentat al principi, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Per cloure el debat, té la paraula el senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan

“Sí, moltes gràcies, regidors i regidores. Agrair evidentment el vot favorable de pràcticament tots els
regidors del nostre ajuntament. Evidentment, en relació amb l’autonomia, com no pot ser de cap altra
manera, la respectem, però també hem de ser conscients que Els Reguers i Vinallop no tenen EMD,
per la qual cosa no poden tampoc presentar mocions, com sí que passa a la resta de poblacions, on el
nostre grup i cap dels que hi ha aquí presentem mocions perquè no estan constituïdes les EMD, tot i
que ara també s’està treballant per a fer-ho possible, i ja hem dit a la nostra presentació que mos
sembla correcte el fet que s’hagi de consensuar el lloc exacte, en este cas de la realització del mural.

Al senyor Arnau dir-li que electoralista no, perquè natros durant tot este mandat hem portat diverses
qüestions sobre el poble de Els Reguers, com per exemple la millora d’un parc infantil, la millora que
ara comentava el senyor Pepió de la pista de ball d’hivern, o també la millora de la megafonia del
poble. El que passa és que són coses molt concretes, perquè estem parlant de pobles en este cas
molt menuts i, per tant, evidentment acaben sent coses en este sentit de la via pública, i relacionades
amb una població que no arriba als mil habitants.

Per  tant,  esperem que  aprofitéssem esta  commemoració  d’estos  cent  anys  de la  fundació  de  la
cooperativa, que poséssem en valor este passat cooperatiu, que també crec que és molt important, i
artesanal, del poble de Els Reguers, i que al final esta foto que s’ha recuperat en estos últims mesos
puga ser posada en valor i que es puga convertir en una icona del poble de Els Reguers, perquè des
de Movem Tortosa considerem que segurament així la majoria de la població d’este poble ho desitja.
Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Per acabar, només dir que el poble de Els Reguers, tot i no ser EMD, que això, com sap
l’alcaldessa de Els Reguers, ja ha dit que és el seu objectiu, igual que el d’esta alcaldessa i d’este
govern  municipal.  Sí  que  tenen consell  de  poble  on  es  debaten  les  coses,  sí  que  tenen partida
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pressupostària i, per tant, sí que tenen autonomia de gestió i de decisió des del seu consell de poble,
que realment és on s’han de decidir les coses, des de Els Reguers, no des de l’Ajuntament de Tortosa
ni des d’este ple.

Però en tot cas, esperem que puguen tindre EMD i, per tant, el que li demano a vostè principalment és
que com que està governant a l’Estat, a veure si d’una vegada per totes, després d’uns quants anys
de  prometre  que  modificarien  l’RSAL  i  que  encara  no  l’han  modificat,  la  modifiquen  i  per  tant
poguéssem tindre una EMD el més prompte possible al poble de Els Reguers, tal i com vol, estic
convençuda, la majoria del poble.»

*-*-*

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  una abstenció corresponent al  membre de la corporació del  grup
municipal CUP–AMUNT (1).

II. PART NO RESOLUTIVA

12 – Dació de compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions
d’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

- 24/2022, de 19/04/2022 - Ordinària.
- 25/2022, de 25/04/2022 - Ordinària.
- 26/2022, de 02/05/2022 - Ordinària.
- 27/2022, de 28/04/2022 - Extraordinària i urgent.
- 28/2022, de 09/05/2022 - Ordinària.
- 29/2022, de 16/05/2022 - Ordinària.
- 30/2022, de 12/05/2022 - Extraordinària i urgent.

b) Resolucions de l’Alcaldia:

- De la 0270/2022 a la 0605/2022.

*-*-*

El consistori en queda assabentat.

13 – INFORMES DE L’ALCALDIA. 

No n’hi ha.

14 – CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

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

*-*-*

1. INTERVENCIÓ DEL SR. SERGI ARNAU CASTRO
 
Sr.  Arnau: “Gràcies,  alcaldessa.  Bé,  formularem  una  pregunta,  que  és:  la  proposta  23  dels
pressupostos participatius de 2020, contempla la instal·lació de quatre punts d’alimentació per  a
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colònies  de  gats  a  Ferreries,  per  un  import  de  7.644  euros.  D’acord  amb  la  pàgina  web  de
l’ajuntament, el projecte està executat, però fins on arriba el nostre coneixement, només s’ha instal·lat
un dels quatre punts d’alimentació. La pregunta seria si podrien donar-nos informació al respecte.
Gràcies.”

Sra. Alcaldessa: “Tinc entès, perquè ja ens ho ha fet arribar des d’una altra ciutadana, i estòs punts
entenc que estan instal·lats. Estem a més a més en contacte... Construïts i entregats a brigada i, per
tant, pendents de col·locar, i tractats amb Progat, si no m’equivoco, per tal de poder-se ubicar allà on
es necessiten. Per tant, estem en contacte directament amb l’entitat, que és qui acaba gestionant les
diferents colònies a la ciutat. Sí, es portarà a terme, evidentment.

Té la paraula el senyor Faura.”

2. INTERVENCIÓ DEL SR. XAVIER FAURA SANMARTÍN

Sr. Faura: “Un parell de precs, que són pràcticament de l’àmbit del senyor Domingo. Sí, sí. 

Anem a veure, un d’ells és l’avinguda Canigó. Hi ha uns punts amb uns contenidors a l’avinguda
Canigó, davant de la passarel·la del tren. Els veïns es queixen, no dels contenidors sinó que la vorera
està bruta perquè suposo que quan carreguen i descarreguen els contenidors, allí deu quedar una
miqueta de líquid. Es queixen que està bruta i que lògicament, quan van a tirar la brossa, això dificulta
tirar la brossa.

Amb el segon prec anem a l’altra punta de la ciutat, anem a l’avinguda Remolins, al final, davant de la
URV. Allí hi ha un espai, hi ha una parcel·la de terra, i alguns veïns es queixen que hi ha vehicles que
semblen abandonats perquè fa temps que no es mouen. I l’altre és que allí mateix, a la vora, hi ha una
petita norià, hi ha una zona enjardinada, i  sembla que hi ha gent que alegrement tira envasos o
botelles a la norià aquella, i bé, requerir a l’empresa de la neteja que de tant en tant hi doni un cop
d’ull i traga els envasos i les botelles, i les deixalles que tiren allí dins. Gràcies.”

Sra. Alcaldessa: “Gràcies. Per a aquests precs també té el regidor de Serveis, que m’està escoltant,
per tal que ho trameti al Departament de Serveis pel que fa referència a les dues situacions de neteja,
tant al barri de Remolins com al barri de Sant Llàtzer. I respecte als vehicles abandonats, també ho
trametrem a la policia per tal que vegi exactament en quina situació es troben estòs vehicles. Moltes
gràcies.

Té la paraula la senyora Abelló.”

3. INTERVENCIÓ DE LA SRA. MARGARITA ABELLÓ GINER
 
Sra. Abelló: “Senyora alcaldessa, volia fer la mateixa pregunta que ha fet el regidor de la CUP, que ens
havia fet arribar Progat, però com que ja l’ha contestada, no cal.”

Sra.  Alcaldessa:  “Entenc que queda contestada.  No sé si  hi  ha alguna qüestió  més al  respecte?
Doncs, moltes gràcies.”

*-*-*

I sense cap més assumpte per tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió a les  vint hores i  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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