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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
12 / 2022

ASSISTENTS

Alcaldessa–presidenta:
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL

Regidors i regidores:
ABELLÓ GINER, MARGARITA
ALBACAR DAMIAN, MIQUEL ÀNGEL
ARNAU CASTRO, SERGI
BEL GUERRERO, DOLORS
BEL HOMEDES, JAUME
CABALLÉ TUDÓ, MARIA PILAR
ESPUNY VIDAL, CINTA
FAURA SANMARTÍN, XAVIER
JORDAN FARNÓS, JORDI
MARTORELL LLUESMA, JOAQUIM
PEPIÓ HERRANDO, FRANCISCO (SISCO)
RIMA GILABERT, JOSEP
RIPOLL CASTELLÓ, MÒNICA
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 

Tortosa, essent les divuit hores del dia quatre de
juliol  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 la següent acta:

- Ordinària 6/2022, de 04 d’abril.
- Extraordinària  i Urgent  7/2022, de 27 d’abril.

SERVEIS CENTRALS

02  – Dictamen de proposta  d’acord de modificació  pressupostària  núm. 17/2022.

03 – Dictamen de proposta d'acord d'aprovació del preu públic de les entrades i els abonaments als
espectacles  de  la  programació  d'arts  escèniques  i  música  de  l’ajuntament  de  Tortosa,  per  la
temporada setembre - desembre de 2022.
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04 - Dictamen  de  proposta  d’acord  de  transferència  dels  excessos  de  finançament  sobrants  de
projectes finalitzats a un projecte genèric.

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

SERVEIS A LES PERSONES

06 – Dictamen de proposta d’acord al Ple municipal per canvi de denominació del camí de la Séquia
per avinguda de la Diputació i per incloure la nova denominació al nomenclàtor de la Ciutat.

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS i MOCIONS POPULARS

07 – Proposta ciutadana per a demanar al Departament d’Educació del govern de la Generalitat, que
respecti el dret de les famílies de Tortosa a escollir l’educació dels seus fills i filles.

08 – Proposta  del  grup  municipal  Candidatura  d’Unitat  Popular  Tortosa–Alternativa  Municipalista
perquè l’Ajuntament de Tortosa sigui part activa en diferents iniciatives antiracistes. 

09 – Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular Tortosa–Alternativa Municipalista per
l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació.

10–  Proposta del grup municipal Movem Tortosa–Movem Terres de l’Ebre–en comú guanyem  per
millorar de manera homogènia tots els parcs infantils de la ciutat.

11 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa–Movem Terres de l’Ebre–En Comú Guanyem per  
la millora del barri de Sant Llàtzer.

12 – Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya–Tortosa Sí–Acord Municipal
per un parc municipal Teodor González digne per a les tortosines i els tortosins .

13 – Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya–Tortosa Sí–Acord Municipal
per la creació i participació del Govern espanyol en un fons de transició justa de les zones nuclears
catalanes.

14 – Proposta del grup municipal Ciutadans–Partido de la Ciudadanía per demanar la implantació de
un pla director del manteniment de voreres i rigoles, adaptació a la normativa vigent de mobilitat i pla
d’imatge i pla director de millora de camins.

15 – Proposta del grup municipal Ciutadans–Partido de la Ciudadanía per demanar la implantació de
un pla de xoc de millora de la neteja i pla director de control de la població de coloms.

II. PART NO RESOLUTIVA

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

a) Extractes Junta de Govern Local:

- 31/2022, de 23/05/2022.
- 32/2022, de 20/05/2022.
- 33/2022, de 24/05/2022.
- 34/2022, de 25/05/2022.
- 35/2022, de 30/05/2022.
- 36/2022, de 07/06/2022.
- 37/2022, de 13/06/2022.
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b) Resolucions de l’Alcaldia:

- De la 606/2022 a la 1102/2022.

17– Informes de l’Alcaldia. 

18 – 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, LA SEGÜENT ACTA:

- Ordinària 6/2022, de 04 d’abril.
- Extraordinària  i Urgent  7/2022, de 27 d’abril.

*-*-*

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

SERVEIS CENTRALS

02. DICTAMEN DE PROPOSTA  D’ACORD DE MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  NÚM. 17/2022

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

«Vista  la  sol·licitud  d'aprovació  de  la  modificació  pressupostària  número  17/2022  de  crèdits
extraordinaris, finançats amb baixes de crèdit.

Vistos els informes d'Intervenció núm.416/2022 i 417/2022.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Serveis Centrals, emès en sessió de 28 de juny 
de 2022.

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

Primer- Aprovar la modificació pressupostària número  17/2022 de crèdits extraordinaris, finançats 
amb baixes de crèdit, d'acord amb el següent detall:

Baixes de crèdit
Descripció Aplicació (O-P-E) Projecte EUR
Pressupostos participatius PRE-92400-61901 249.500,00

249.500,00
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Crèdits extraordinaris
Descripció Aplicació (O-P-E) Projecte EUR
Adquisició de mobiliari per a les festes del po-
ble (Els Reguers)-pp22 SER-33800-62900 2022 4 SER 15 8.000,00

Instal·lació d'elements per a exercici físic a 
l'aire lliure (Els Reguers)-pp22 SER-17103-62300 2022 4 SER 15 12.000,00

Renovació de l'enllumenat de la pista polies-
portiva amb lluminàries LED (Vinallop)-pp22 SER-16502-62300 2022 4 SER 15 17.000,00

Instal·lació d'enllumenat a la zona del circuit 
biosaludable (Vinallop)-pp22 SER-16502-62301 2022 4 SER 15 3.000,00

Millora i instal·lació de nous elements a 
l'skatepark del parc dels Països Catalans – 
pp22

SER-34200-61901 2022 4 SER 15 48.000,00

Millora de l'accessibilitat de les voreres en 38
punts de Ferreries i el Temple – pp22 SER-15320-61913 2022 4 SER 15 47.000,00

Millora de les escales d'accés al Seminari – 
pp22 SER-15320-61914 2022 4 SER 15 45.000,00

Instal·lació de plaques solars a l'escola de 
Ferreries – pp22 SER-32300-62301 2022 4 SER 15 24.000,00

Instal·lació d'una àrea de lleure a la platja de 
la Xiquina, al darrera del pavelló firal – pp22 SER-17100-62900 2022 4 SER 15 18.000,00

Instal·lació de punts d'alimentació per a 
colònies de gats a Sant Llàtzer – pp22 SER-17201-62302 2022 4 SER 15 6.500,00

Renovació de les cistelles a les pistes de 
bàsquet exteriors del pavelló poliesportiu del 
Temple – pp22

SER-34200-63903 2022 4 SER 15 12.000,00

Instal·lació de jardineres al centre comercial 
(Sant Blai, de'n Carbó, de la Sang) – pp22 SER-15300-60901 2022 4 SER 15 9.000,00

249.500,00

Segon.- Exposar  al  públic  la  modificació  pressupostària  durant  el  termini  de  quinze  dies  hàbils,
mitjançant  anunci  al  BOPT  i  al  tauler  d'anuncis  de  la  corporació,  per  poder-hi  fer  reclamacions.
Transcorregut  aquest  període  sense  que  se'n  hagi  formulat  cap,  la  modificació  pressupostària
esdevindrà definitivament aprovada, sense cap mes tràmit.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passem al dictamen de proposta d’acord de la modificació pressupostària 17/2022, corresponent
als pressupostos participatius d’enguany. Demanen la paraula el senyor Arnau i el senyor Albacar. Té
la paraula el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies, alcaldessa. Bé, com sempre, primer de tot reivindicar una llei d’amnistia que pose solució a
la situació de les persones exiliades i  les més de 4.500 persones represaliades, perquè només a
través de l’amnistia i l’autodeterminació es podrà resoldre el conflicte entre el poble català i l’Estat
espanyol.

Dit això, en relació amb la modificació pressupostària, votarem a favor, perquè entenem que és just,
perquè és posar, com bé ha dit l’alcaldessa, noms i cognoms a les propostes que van sorgir del procés
de pressupostos participatius, però insistim des del nostre grup municipal en què cal repensar el
model, perquè per a natros és un concurs de propostes. Entenem que no s’arriba a tots els sectors i a
tota  la  població,  i  no  pot  ser  que  any  rere  any,  per  exemple,  l’opció  més  votada  i  que  guanya,
diguéssem, i que té més dotació pressupostària, siga l’skateparc. Gran part del pressupost municipal
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entenem que hauria de tendir a ser treballat de manera participativa per la ciutadania, que ha de
poder participar en el model d’inversió necessari, en les inversions necessàries per a la ciutat, i en
quin model de ciutat volem, més enllà de les eleccions municipals. I això ha de passar per un procés
de difusió, de formació i de participació activa dels diferents actors de la ciutat. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. És un model de participació pura, perquè, de fet, són els mateixos ciutadans que trien les
propostes, i els mateixos que fan les propostes. Hi ha ajuntaments del país que el que fan és que és el
propi govern municipal qui fa les propostes i destrien, en este cas està tot en mans de la ciutadania.
Em sobta que demani un altre model perquè, en definitiva, surt  de la ciutadania, i  després és la
mateixa ciutadania qui acaba votant-ho i decidint-ho. A més a més, se’n fa molta difusió, hi ha molta
campanya per tal que la gent hi participe. Això fa que cada any s’incremente també la participació,
però  en  tot  cas  estem  oberts  a  qualsevol  proposta  que  vostès  creguen  convenients  i  amb  què
poguéssem ajudar a millorar el sistema de votació. Té la paraula el senyor Albacar.”

Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Bé, primerament volem mostrar la nostra solidaritat
amb tots els damnificats per la covid, tant sanitària, social com econòmicament. Reiterem també la
solidaritat amb el poble d’Ucraïna, i continuem manifestant el «no» a qualsevol tipus de guerra. 

I pel punt que es tracta, estem a favor de la modificació. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies.»

*-*-*

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

03.  DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC DE LES ENTRADES I  ELS
ABONAMENTS  ALS  ESPECTACLES  DE  LA  PROGRAMACIÓ  D'ARTS  ESCÈNIQUES  I  MÚSICA  DE
L’AJUNTAMENT DE TORTOSA, PER LA TEMPORADA SETEMBRE - DESEMBRE DE 2022.

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

«L’Ajuntament de Tortosa gestiona la  realització d'espectacles d’arts escèniques i  música com un
servei complementari per al desenvolupament de les activitats de promoció cultural del municipi de
Tortosa i promou a tal efecte tota mena d’iniciatives dintre de l’àmbit cultural i lúdic.

La programació s'estructura en tres temporades: de gener a maig, estiu i de setembre a desembre, i
inclou aquells espectacles que es desenvolupen, tant a l’espai del Teatre Auditori Felip Pedrell, inclòs
dins del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, SPEEM en la categoria E3,
com en altres espais de la nostra ciutat, tot amb l'objectiu d'aplegar el màxim nombre d'espectadors i
creadors al voltant de les Arts Escèniques i  la Música. 

Es tracta, per tant, d’una programació equilibrada que ofereix, d’una banda, obres i espectacles de les
millors productores i companyies del país, de caràcter professional, així com els i les professionals i
creadors de Terres de l’Ebre,  incloent-hi  espectacles i  concerts creats per  la  Banda Municipal  de
Música  de Tortosa amb l’Escola  Municipal  de Música,  i  l’Escola  Municipal  de Teatre,  així  com la
incorporació de participants de caràcter amateur, amb la voluntat d’acollir a tots els públics de gustos
i edats amplis i diversos. 

Aquest  any  2022 Tortosa  commemora el  centenari  de  la  mort  de Felip  Pedrell  Sabaté,  destacat
musicòleg, compositor i músic nascut a la ciutat.
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Es treballa conjuntament amb la nova junta de Joventuts Musicals Tortosa, amb la voluntat de donar
suport a una entitat llargament arrelada a la ciutat i que vol eixamplar les seves bases per arribar a la
ciutadania amb la programació d’un concert mensual.

En quant als preus, continuant amb els criteris de la temporada anterior, s’estableix un preu únic per
a tots els espectacles per a menors de 25 anys, i bonificacions per a majors de 65 anys, aturats i
famílies  nombrosa  i  monoparental,  titulars  del  Carnet  Jove  i  membres  dels  col·lectius  de  teatre
amateur, entre d’altres, i s’afegeixen abonaments per a cada temporada. Es programen espectacles
per commemorar els diferents dies internacionals relacionats amb les arts escèniques i la música
com  el  Dia  Mundial  del  Teatre,  de  la  Música,  de  la  Poesia,  de  la  Dansa,  així  com  la  inclusió
d’espectacles que de participació a projectes culturals  dels quals Tortosa forma part,  com xarxes
culturals amb altres ciutats i projectes de caràcter solidari.

Per la programació estable d’arts escèniques i música s’han seleccionat un seguit d’espectacles amb
la voluntat de dibuixar una àmplia oferta cultural per tota la ciutadania de les Terres de l’Ebre. La
programació inclou les següents activitats:

Setembre:

-  Música: Les  cartes.  Orquestra  de  Cambra  de  Tortosa,  Joventuts  Musicals  i  l’EMTT  junts  per
commemorar l’Any Pedrell. Gratuït.
- Familiar: «Núvol, núvol». Perifèria Teatre. Un preciós espectacle familiar de titelles guardonat amb el
premi “Premi Drac d’Or millor espectacle Fira de Titelles de Lleida 2021”; «Premi millor espectacle de
titelles i objectes FETÉN 2020» i “Premi jurat Infantil millor espectacle 33 Festitíteres Alacant 2020”.

Octubre:

- Teatre: «Una teràpia integral». Magnètica Management. Una comèdia que posa en qüestió la nostra
necessitat de creure en alguna cosa. Un text divertit de Cristina Clemente i Marc Angelet amb Abel
Folk, Àngels Gonyalons, Roger Comas i Andrea Ros.

- Festival de dansa i moviment: «Artèria Tortosa». Amb la direcció artística de Roberto Olivan. Diverses
propostes al llarg d’un cap de setmana.

-  Música clàssica: El Trio Pedrell en commemoració del centenari de la mort de Pedrell i el seu desè
aniversari han preparat un programa especial amb obres de Pedrell, Gerhard i Mendelssohn, així com
una petita exposició.

Novembre:

-  Familiar:  Piano-clown Concerto.  El  pianista  Carlos  Bianchini  acompanyat  d’un  clown que  empra
tècniques  de  teatre  d’objectes  per  fer  arribar  les  seves  composicions.  Organitzat  per  Joventuts
Musicals.

- Teatre: «Los Pazos de Ulloa». Secuencia 3 artes y comunicación, sl. La novel·la d’Emilia Pardo Bazan,
adaptada pel teatre per Eduardo Galan i dirigida per Helena Pimenta, amb un repartiment de luxe
encapçalat pel tortosí Pere Ponce, com Don Julian.

- Circ contemporani: «NUYE» és una proposta circense i coreogràfica per a sis acròbates que sorgeix de
l’exploració de les diverses dinàmiques de les relacions de parella de la reconeguda companyia de circ
eia. Espectacle ajornat de la temporada gener -juny 2022.

- Música: Accent Ensemble. Música per commemorar l’Any Pedrell. Coorganitzat per l’Ajuntament de
Tortosa i la URV. Gratuït

- Familiar: «Les croquetes oblidades». Cia. Les Bianchi. L’obra explica la mort als infants i parla de la
possibilitat de viure totes les parts de la vida, també les que a vegades ens poden fer mal.
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-  Música:  Concert  de Santa Cecília.  La Banda Municipal  de Música oferirà a la  ciutadania el  seu
tradicional homenatge a la patrona dels músics. Gratuït

Desembre:

- Teatre: Màster Xof. Focus. JOAN PERA, amo i cap de cuina de La Perdiueta Eixerida, acaba de saber
que la seva família vol tancar i vendre el restaurant amb l’excusa de la jubilació... A taquilla, lloguer de
sala. 

Igualment, la programació d’arts escèniques i música continua com les temporades passades, amb
els cicles:

    • “El Documental del mes”, amb projecció de documentals el tercer diumenge de cada mes 
    • “Cicle Gaudí”, amb projecció de pel·lícules el quart dijous de cada mes 

Es vol  destacar  l'agosarada i  valenta  estratègia  de preus pel  que fa als  menors  de 25 anys.  La
voluntat del Departament de Cultura és facilitar l’accés del jovent a la cultura i per això, proposa una
tarifa única de 6 € en els espectacles organitzats per l’Ajuntament de Tortosa. Una acció que situa al
Teatre Auditori Felip Pedrell al capdavant de les polítiques socials aplicades als teatres municipals. 

També cal destacar que després de la pandèmia es proposa restablir el sistema d’abonaments que
tan  bon  resultat  havia  aconseguit  abans  de  la  Covid-19.  En  concret,  es  proposa  un  abonament
anomenat A3 en el qual s’inclouen els 3 espectables més grans de la programació que suposa un
estalvi del 30% de l’import de les entrades i tindrà un preu de 38,5 €.

La cap del Departament de Cultura ha elaborat l'informe econòmic – financer sobre els preus públics,
així  com una programació d'arts  escèniques i  música per  la  temporada setembre – desembre de
2022, que l’Ajuntament de Tortosa té previst contractar. 

El cost estimat de la programació d’arts escèniques i música està inclòs en el pressupost de despeses
de 2022. En relació amb les despeses directes, el dèficit anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
de Cultura IAC-33400-22799. En relació amb les indirectes, el dèficit anirà a càrrec de les aplicacions
pressupostàries corresponents.

De conformitat amb el disposat als articles 41 a 47 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

De conformitat amb l’informe d'Intervenció núm.443/2022
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Serveis Centrals, emès en sessió de 28 de
juny de 2022

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

Primer. Dictaminar l'aprovació del preu públic de les entrades i l’abonament als espectacles de la
programació d'arts escèniques i música de l’Ajuntament de Tortosa, per a la temporada setembre-
desembre de 2022, amb els imports següents:

25  de  setembre
Diumenge, 12 h

Familiar: «Núvol, núvol» Perifèria Teatre General: 3 €

1 octubre
Dissabte, 20 h

Teatre: «Una teràpia integral». Magnètica Management Platea: 20 €

Bonificacions  10%: 18 € 20%: 16 € 30%: 14 € Menors 25 anys: 6 € Amfiteatre: 15 € 

14  al  16
d’octubre

Dansa: Festival Artèria Tortosa (gran format) General: 10 €

Menors de 25 anys: 6 €       
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14  al  16
d’octubre

Dansa: Festival Artèria Tortosa (mitjà format) General: 5 €

28  octubre
Divendres, 20.30
h

Música clàssica: Concert Trio Pedrell General: 10 €

Menors de 25 anys: 6 €

13  novembre
Diumenge, 19 h

Teatre: Los pazos de Ulloa
Secuencia 3 artes comunicación, SL

General: 25 €

Bonificacions 10%: 22,5 € 20%: 20 € 30%: 17,5€ Menors 25 anys: 6 € Amfiteatre: 20 €

20 de novembre
Diumenge, 12 h  

Familiar: «Les croquetes oblidades». Cia. Les Bianchi  General: 3 €

Setembre  –
desembre      

Música, dansa i teatre. Intèrprets del territori   General: 10 €

Menors de 25: 6 €

Les bonificacions s'apliquen en els següents supòsits:
10 %: titulars del carnet de la Xarxa Pública de Biblioteques. 
20 %: persones de 65 anys o més, persones aturades, titulars del carnet de família nombrosa o
monoparental, socis del TR3SC, i grups d’entre 8 i 15 persones.
30 %: titulars del Carnet Jove, grups a partir de 16 persones, membres de la Banda Municipal de
Música  de  Tortosa,  alumnes  de  l’Escola  Municipal  de  Música  de  Tortosa,  alumnes  de  l’Escola
Municipal de Teatre de Tortosa, actors i actrius membres dels grups de la Coordinadora de Teatre
Amateur Baix Ebre. 

Abonament A3. Tres espectacles de la temporada amb un 30 % de descompte, al preu de 38,50 €.
Aquests són: «Una teràpia integral», «Concert Trio Pedrell» i «Los pazos de Ulloa».   

En els casos que per una disposició estatal o autonòmica, existeixen limitacions que impedeixin la
mobilitat al territori o qualsevol altre tipus de restriccions que afectin a l’assistència d’espectadors a
les activitats culturals, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de les entrades adquirides, sempre
que es sol·liciti abans del dia de la funció.

Segon. Publicar l'acord al Butlletí Oficial de la Província, per al coneixement general.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és el dictamen de proposta d’acord d’aprovació del
preu públic  de les  entrades i  abonaments als  espectacles de la  programació d’arts escèniques i
música de l’Ajuntament de Tortosa, per a la temporada setembre-desembre de 2022. No sé si hi ha
alguna paraula? 

En  este  cas  tornem a portar  aquells  descomptes  que  responen a  majors  de  65  anys,  persones
aturades, titulars de carnet de família nombrosa o monoparental, en este cas un 20 per cent. També
els titulars del carnet jove o grups a partir de 16 persones, un 30 per cent. Als alumnes també, de les
escoles municipals i de la banda, com és el cas de l’escola municipal de teatre i de música, també
tenen un 30 per cent de descompte. I l’abonament A3, per a tres espectacles, amb un 30 per cent de
descompte. I destacar també que per als menors de 25 anys, els espectacles estan a sis euros, per tal
de potenciar també l’accés dels joves a la cultura.

Té la paraula el senyor Arnau.”
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Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies,  alcaldessa.  Bé,  en  este  punt  ens  hi  abstindrem.  Hi  ha  nombroses  bonificacions  i  ho
considerem positiu,  i  per  això ens hi  abstenim, però com sempre, seguim reclamant la  tarificació
social i la progressivitat dels preus públics, i que es done compliment a la moció que va aprovar el ple
de  l’ajuntament,  i  que  les  famílies,  les  persones,  puguen  pagar  en  base  a  la  seva  capacitat
econòmica.

Posarem l’exemple que posem sempre, i és una de les bonificacions que anuncia l’alcaldessa: paga el
mateix o rep la mateixa bonificació una família que té uns ingressos anuals de 60.000 euros que una
que tinga uns ingressos anuals de 10.000, i entenem que el model hauria de tendir a solucionar estos
biaixos. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Té la paraula el senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan

“Sí, gràcies, bona tarda, regidors i regidores. Natros també ens abstindrem perquè també ja sap que
hem proposat,  i  s’ha aprovat  en este  plenari,  que es faci  una tarificació  social.  Evidentment,  les
bonificacions que hi ha són positives, i així ho reconeixem, però no són suficients per a què realment
siguen uns preus accessibles per a totes les famílies en funció de la seua renda, i per tant, esperem
que algun dia realment es puga fer aquesta tarificació social. El nostre vot és abstenció.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies» 

*-*-*

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

04.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D’ACORD  DE  TRANSFERÈNCIA  DELS  EXCESSOS  DE  FINANÇAMENT
SOBRANTS DE PROJECTES FINALITZATS A UN PROJECTE GENÈRIC

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

«Atès  que  els  projectes  que  es  relacionen  a  continuació  ja  estan  finalitzats  i  tenen  desviacions
acumulades positives per l’excés de finançament que s’ha produït en no reconèixer obligacions per la
totalitat de la despesa prevista.

Atès que es tracta de finançament afectat i que aquest s’ha de destinar obligatòriament a finançar
operacions de capital, no podent destinar-se a augmentar el romanent de tresoreria per a despeses
generals.

Atès la subvenció rebuda de la Diputació de Tarragona per un import d’1.000.000,00€ per a finançar
les infraestructures necessàries per a la celebració dels World Sports Games, i en concret per als
projectes 2016 2 IMA 2 “Complex esportiu piscines” i 2019 2 IMA 2 “Renovació paviment sintètic
pista  atletisme  complex  esportiu”,  dels  quals  es  va  efectuar  inicialment  un  repartiment  de  la
subvenció  de 831.924,42€ per  al  Complex  esportiu  piscines  i  168.075,58€ per  la  renovació  del
paviment de la pista d’atletisme, però que amb les adjudicacions de les obres es va veure modificat el
repartiment de la subvenció entre les dos obres.
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De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Serveis Centrals, emès en sessió de 28 de
juny de 2022

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

Primer: Transferir  l’excés de finançament del projecte 2019 2 IMA 2 “Renovació paviment sintètic
pista atletisme complex esportiu”, ja finalitzat, al projecte 2016 2 IMA 2 “Complex esportiu piscines”
per un import de 51.719,43€.

Segon: Transferir els excessos de finançament dels diferents projectes, ja finalitzats i que es detallen
a continuació, a un projecte genèric (2019 8 ASC 1), des d’on es transferiran a projectes concrets a
mesura que es vagin tramitant modificacions pressupostàries de crèdit extraordinari o suplement de
crèdit per despeses de capital que requereixin de finançament addicional.

Projecte Descripció Import
2020 2 IAC 1 Adquisició mobiliarI TAFP 66,35
2020 2 IMA 1 Adquisició béns immobles 1.744,84
2020 2 IMA 3 Renovació parc dels Països Catalans 641,02
2016 2 IMA 2 Complex esportiu piscines 59.007,83
2018 2 IMA 4 Adquisició immobles per a equipaments municipals 1.789,01
2018 2 IMA 5 Ampliació casal Vinallop 16.961,49
2020 2 SER 1 Inversió reposició infraestructures via pública 3.718,52
2020 2 SER 2 Adquisició eines i utillatge brigades 404,19
2020 2 SER 3 Eliminació de barreres arquitectòniques a la via pública 79,04
2021 2 SER 2 Eliminació barreres arquitect. passos vianants Temple i Ferr 635,54
2018 2 SER 9 Inversió en parcs infantils 986,44
2020 2 SER 4 Jocs infantils al parc Hilari Arasa de Vinallop 199,92
2021 2 SER 8 Instal. circuit biosaludable per diferents col.a Vinallop 4,47
2020 2 SER 5 Instal.lació 4 nous punts de colònies de gats 256,00
2020 2 SER 6 Instal.lació punt d'alimentació de gats als Reguers 64,00
2020 2 SER 7 Instal.lació tendals mòbils pista estiu dels Reguers 121,00
2020 2 SER 8 Instal.lació d'un skateparc al parc de Remolins 45,93
2020 2 SER 9 Ampliació skateparc al parc dels Països Catalans 3,12
2020 2 SER 10 Instal.porteries de futbol sala al parc Països Catalans 199,68
2020 2 SER 11 Inversió en camins municipals 2.653,91
2020 2 SER 12 Millora instal.lacions equipaments municipals 1.373,51
»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, dictamen de proposta d’acord de transferència dels
excessos de finançament sobrants finalitzats a un projectes genèric. Té la paraula el senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan

“És per manifestar la nostra abstenció.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies.»

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

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

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

«Vistes  les  sol·licituds  de  bonificació  de  la  quota  tributària  de  l’Impost  sobre  construccions,
instal·lacions i obres, formulades pels contribuents que més endavant es relacionen en els annexos I i
II del present acord.

Vistos  els  corresponents  informes,  favorables  i  desfavorables  –  aquests  darrers  motivats  per  no
trobar-se entre els supòsits de bonificació que determina l’article 7è de la corresponent Ordenança
Fiscal - , emesos pels Serveis Tècnics municipals, la referència dels quals s’inclou en els annexos I i II
del present acord.

Atès allò que disposa l’article 103.2.a) del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març,  pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Atès  allò  que  preveu  l’article  7è.  de  l’Ordenança  Fiscal  núm.  I-4,  reguladora  de  l’Impost  sobre
construccions,  instal·lacions  i  obres,  de  l’Ajuntament  de  Tortosa  que  regula  la  possibilitat,  prèvia
sol·licitud de la persona interessada, d’atorgament d’una bonificació potestativa quan  en una obra,
construcció  o  instal·lació  hi  concorrin  determinades  circumstàncies  socials,  culturals,  històrico-
artístiques, o de foment de l'ocupació.

Considerant que en les sol·licituds de bonificació informades favorablement, incloses en l’annex I del
present  acord,  hi  concorren  les  circumstàncies,  indicades  en  l’article  103.2.a)  del  Reial  Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Serveis Centrals, emès en sessió de 28 de
juny de 2022

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

Primer.- Declarar d’especial interès o utilitat municipal les obres, construccions o instal·lacions que es
relaciona en l’annex I del present acord.

Segon.- Concedir les bonificacions de la quota tributària de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres, als contribuents que es relacionen en l’annex I del present acord.

Tercer.- Denegar la declaració d’especial interès o utilitat municipal de les construccions, instal·lacions
o  obres,  així  com  les  corresponents  bonificacions  de  la  quota  tributària  de  l’impost  sobre
construccions, instal·lacions i obres als contribuents que es relaciona en l’annex II del present acord,
per  no  trobar-se  en  cap  dels  supòsits  previstos  en  l’article  7è  de  l’Ordenança  Fiscal  núm.  I-4,
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Quart.- Notificar el present acord als contribuents relacionats, indicant-los-hi els recursos pertinents.
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Annex I 

Expedient NIF/CIF
Cognoms  i
noms/Raó
Social

Expedient/Ubicació/
Descripció de l’obra

Informe Bonificació

2022-GIN-G0402-000021 R4300122A
Càritas Diocesana 
Tortosa

2020-IMA-M0401-000220
C/Cabanes, 11-13
Rehabilitació habitatge

Favorable 90%

Annex II 

Expedient NIF/CIF
Cognoms  i
noms/Raó Social

Expedient/Ubicació/Descripció
de l’obra Informe

2021-GIN-G0402-000007 47824945X
Miquel Borràs 
Vicient

2019-IMA-M0401-000423
C/D’en Carbó, 9
Reparació de façana

No Favorable

»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passem al següent punt de l’ordre del dia, dictamen de proposta d’acord d’aprovació i denegació de
la declaració d’especial interès o utilitat municipal relativa a diverses construccions, instal·lacions o
obres,  i  de  l’atorgament  i  denegació  de  la  bonificació  en  la  quota  tributària  de  l’impost  sobre
construccions, instal·lacions i obres. Algú demana la paraula? Té la paraula el senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan

“És per manifestar la nostra abstenció.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Doncs queda igualment aprovat.»

*-*-*

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

SERVEIS A LES PERSONES

06. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD AL PLE MUNICIPAL PER CANVI DE DENOMINACIÓ DEL CAMÍ DE
LA  SÉQUIA  PER  AVINGUDA  DE  LA  DIPUTACIÓ  I  PER  INCLOURE  LA  NOVA  DENOMINACIÓ  AL
NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT.

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

«Vist que en el nomenclàtor de carrers de la Ciutat de Tortosa existeix un “camí de la Séquia” i també
un “carrer de la Séquia”.

Atesa  la  dificultat  d’ubicació  que  suposa  disposar  al  nomenclàtor  de  dos  vials  en  la  mateixa
denominació,  canviant  únicament  la  característica  de  “camí”  o  “carrer”,  la  qual  cosa,  implica
problemes en distribució de productes o en els sistemes d’ajuda a la ubicació de vials.

Vist que el vial en qüestió es troba compartit entre el municipi de Tortosa i el de Roquetes.
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Atès que la part del vial corresponen al municipi de Roquetes té el nom d’”avinguda de la Diputació”.

Vist que en virtut de l’anteriorment exposat, l’Alcaldia, mitjançant Decret núm. 2177/2022, de 7 de
juny de 2022, va resoldre la incoació d’un expedient per a la nova denominació del  carrer de la
Séquia.

Vist l’informe i proposta, de data 8 de juny de 2022, de nova denominació del Director de l’Àrea de
serveis a les persones.

Atès el dictamen favorable de la Comissió de Servei a les Persones de data 16 de juny de 2022.

Al Ple de l’Ajuntament es proposa el següent ACORD :

Primer.- Aprovar el canvi de denominació del “camí de la Sèquia” per “Avinguda de la Diputació” i la
inclusió d’aquesta modificació en el nomenclàtor de carrers de la Ciutat.

Segon.- Publicar l’esmentat acord per un termini de trenta dies en el Butlletí Oficial de la província, en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el
tauler  d’anuncis  d’aquest  Ajuntament,  per  a  la  formulació  de  reclamacions  i  al·legacions.
Transcorregut aquest termini,  si  no s’ha presentat cap reclamació o al·legació,  l’acord d’aprovació
inicial esdevindrà definitiu.

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.»

*-*-*

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

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 

07.  PROPOSTA  CIUTADANA PER DEMANAR AL  DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ  DEL  GOVERN  DE  LA
GENERALITAT QUE RESPECTI EL DRET DE LES FAMÍLIES DE TORTOSA A ESCOLLIR L'EDUCACIÓ
DELS SEUS FILLS I FILLES.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita per les persones empadronades a Tortosa :

Els sotasignats, ciutadans de Tortosa, sol·licitem als nostres representants l’aprovació de la següent
MOCIÓ:

«El procés d'inscripció per al proper curs escolar de P3 al municipi de Tortosa ha comportat  que més
d'una trentena de famílies del municipi no haguem obtingut placa a l'escola de preferència i que,
d'aquestes, més d'una vintena de famílies no haguem obtingut plaça en cap de les opcions triades.

Això  ha  comportat  que  des  del  departament  d'Educació  del  Govern  de  la  Generalitat  ens  hagin
assignat plaça en alguna altra escola del municipi. Aquest fet suposa que no se'ns respecte la llibertat
d'elecció  de l'ensenyament  que volem per  als  nostres  fills i filles i, a la vegada, ens suposi una
complexitat logística a les famílies afectades perquè els centres assignats queden lluny deis nostres
domicilis.

Es  per  això que presentem  aquesta  moció  de  caire  popular,  amb  el suport de 825 persones de
Tortosa, per tal de demanar al departament que dugui a terme les accions adients per tal de donar
una solució que s'adapti a les necessitats de les famílies afectades. Es tracta d'una qüestió que no és
única del municipi de Tortosa ja que també està tenint lloc a altres ciutats de Catalunya en les quals ja
s'estan prenent les mesures correctores que pertoquen. D'igual manera en cursos anteriors a Tortosa
també s'han pres mesures que han permès donar resposta a les necessitats de les famílies.
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Per això exposem aquests fets i proposem els següents

ACORDS:

1. Demanem !'obertura d'una nova línia d'escolarització de P3 a l'lnstitut-Escola El Temple,
que és el centre amb més demanda del Municipi reflectint el creixement i el volum de
població del barri. Atès que en aquest mateix curs s'ha  suprimit,  per la baixa demanda,
una de les línies que existien el curs passat a l'lnstitut-Escola Daniel Mangrané de Jesús, la
3a línia del Temple no suposa cap despesa addicional per al departament d'Educació.

2. Ampliar  puntualment  les  ràtios  d'aquests  centres  per  fer-hi  cabre  l'alumnat  que  n'ha
quedat exclòs, tenint en compte que el plantejament inicial d'aquest curs ha suposat la
reducció del nombre d'alumnes a totes les aules, baixant les ràtios a 20 alumnes per aula.

3. Instar al departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a modificar els criteris
fixats per tal que les famílies afectades puguem escolaritzar els nostres fills i filles al curs
de P3 en els centres de la seva preferència.

4. Demanar a l'Ajuntament de Tortosa que segueixi exercint el paper de mediador amb el
departament d'Educació, per fer-los arribar les reivindicacions de les famílies i treballar per
a una solució  acordada.

5. Notificar  els  acords  d'aquesta  moció  al  Departament  d'Educació  de  la  Generalitat  de
Catalunya.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«I passaríem ja a les propostes dels grups municipals i  mocions populars.  En este cas tenim una
proposta  ciutadana  per  a  demanar  al  Departament  d’Educació  del  Govern  de la  Generalitat  que
respecti el dret de les famílies de Tortosa a escollir l’educació dels seus fills i filles. Per a presentar-la
té la paraula el senyor Sergi Barreno, al qual li demano que vingui aquí, per tal de poder presentar-la.

Abans d’intervindre, agraïm la seva participació ciutadana en representació del grup de famílies que
el  que  volen  és  que  es  respectin  els  drets  de  les  famílies  a  elegir  el  centre  on  han  d’educar  i
escolaritzar els seus fills i filles. El ple ordinari passat vam tenir una pregunta en aquest sentit, i ara
hem recollit estès més de 800 signatures per tal de poder portar està moció popular i, per tant, agrair
també  que  participen  d’estos  mecanismes  que  el  mateix  ajuntament  posa  a  disposició  de  la
ciutadania. Quan vulgui, té la paraula.”

Intervenció del Sr. Barreno

“Gràcies, alcaldessa i regidors. Com bé deia l’alcaldessa, seria una pregunta que des de la plataforma
vam formular a l’anterior ple del mes de juny, però entrem està moció popular que tot seguit llegirem.
Abans de fer-ho només dir que tot i que entenem que és un tema d’actualitat i que tots els aquí
presents coneixem, volem puntualitzar que aquesta moció va dirigida a buscar una solució per al
proper curs escolar, ja que disposem de molt poc temps. No obstant això, som sabedors que s’han de
fer millores per a què aquest problema no es doni en cursos escolars posteriors.

Tot seguit,  passo a llegir  la moció. És la moció popular demanant al Departament d’Educació del
Govern de la Generalitat que respecti el dret de les famílies de Tortosa a escollir l’educació dels seus
fills i filles. «El procés d’inscripció per al proper curs escolar d’I3 al municipi de Tortosa ha comportat
que més d’una trentena de famílies del municipi no haguem obtingut plaça a l’escola de preferència, i
que d’aquestes, més d’una vintena no haguem obtingut plaça en cap de les opcions triades. Això ha
suposat que des del Departament d’Educació del Govern de la Generalitat ens hagin assignat plaça
en alguna altra escola del municipi. 
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Com a conseqüència de tot això, a data d’avui, i un cop finalitzat el període de matriculació, un gran
nombre d’aquestes famílies, o bé no han matriculat el seu infant a cap centre o bé s’han vist forçades
a fer-ho en algun centre no inclòs a la seva llista de preferències, dificultant la conciliació familiar i
laboral de les famílies afectades. Parlem en molts casos de centres assignats lluny del domicili.

Creiem, per tant, que es necessita tenir en compte els actors principals d’aquest procés, que som les
famílies. No es respecta la llibertat d’elecció d’educació que volem per als nostres fills i filles. És per
això que presentem aquesta moció de caire popular, amb el suport de 825 persones de Tortosa, per
tal de demanar al departament que dugui a terme les accions adients per donar una solució que
s’adapte  a les  necessitats  de les  famílies  afectades.  Es  tracta d’una qüestió que no és única al
municipi de Tortosa, ja que també està tenint lloc a altres ciutat de Catalunya, en les quals ja s’estan
prenent les mesures correctores que pertoquen.

D’igual  manera, en cursos anteriors a Tortosa també s’han pres mesures que han permès donar
resposta a les necessitats de les famílies. Per això exposem aquests fets i proposem els següents
acords: primer, demanem l’obertura d’una línia d’escolarització d’I3 a l’institut escola el Temple, que
és el centre amb més demanda del municipi, reflectint el creixement i el volum de població del barri;
atès que en aquest mateix curs s’ha suprimit, per la baixa demanda, una de les línies que existia el
curs passat a l’institut escola Daniel Mangrané de Jesús, la tercera línia del Temple no suposa cap
despesa  addicional  per  al  Departament  d’Educació;  segon,  ampliar  puntualment  les  ràtios  dels
centres per fer-hi cabre l’alumnat que n’ha quedat exclòs, tenint en compte que el plantejament inicial
d’aquest curs ha suposat la reducció del nombre d’alumnes a totes les línies, baixant les ràtios a vint
alumnes per línia; tercer, instar el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a modificar
els criteris fixats per tal que les famílies afectades puguem escolaritzar els nostres fills i filles al curs
d’I3 en els centres de la nostra preferència; en cap cas demanem que totes les famílies tinguin plaça
a la seva primera opció, sabem que això és del tot impossible; quart, demanar a l’Ajuntament de
Tortosa que segueixi exercint el paper de mediador amb el Departament d’Educació, per fer-los arribar
les reivindicacions de les famílies i treballar per una solució acordada; i cinquè i últim, notificar els
acords d’aquesta moció al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.» Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. És ara el torn d’aquells grups que vulguen intervindre, que crec que són tots. Té en
primer lloc la paraula el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Sí, gràcies, alcaldessa, i a les famílies per presentar està moció popular. D’entrada ja us diem que
votarem a favor de la moció. Entenem que és una demanda justa i lògica de les famílies agreujades.
Està clar que la moció, tal com comentava el representant, soluciona el problema, o solucionaria el
problema de trenta famílies si es portés a terme, però enguany el problema s’ha agreujat i cada any hi
ha  famílies  que  patixen  la  mateixa  problemàtica,  i  això  entenem que  és  degut  a  què  existix  un
problema estructural al sistema educatiu, i concretament al funcionament a Tortosa. 

La moció parla de llibertat d’elecció. Entenem que no és real per diversos problemes estructurals, i
insistim, com hem fet ple rere ple, i en una moció que vam presentar fa dos o tres mesos, que hi ha
un greu problema de segregació a Tortosa. Que existix, per altra banda, un model, que no és exclusiu
de  Tortosa,  evidentment  mixt  entre  un  model  públic  i  model  privat  concertat  que  no  afavorix
solucionar la segregació. 

I per altra banda, un incompliment de la Llei d’educació de Catalunya, amb la que la CUP no estem
d’acord,  però  que  fixa  la  despesa  en  educació  en  un  6  per  cent,  mentre  que  només  s’està
pressuposant un 4 per cent.

Per treballar en la segregació entenem que cal eliminar la zona única a Tortosa; cal aplicar d’una
vegada  per  totes  el  decret  d’admissió;  cal  crear  una  oficina  municipal  d’escolarització  i  donar
compliment a una altra moció que va ser aprovada pel ple i que mai s’ha portat a terme; i cal millorar
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els  recursos  de  determinades  escoles  de  la  ciutat  que  s’estan  convertint  en  un  gueto,  i  això,
evidentment, agreuja la segregació. I per altra banda, entenem que cal eliminar el model mixt que
comentàvem anteriorment, perquè s’afavorix la privada concertada, tal com es fa amb la sanitat, es
dota de pocs recursos l’educació pública i així tanquen línies i la gent se’n cansa i acaba canviant a la
concertada. 

Entenem que es tracta d’una situació que és responsabilitat del Departament donar resposta a està
problemàtica d'estès famílies, però de moltes que es veuen afectades any rere any, però també tenim
eines a nivell municipal que no s’estan utilitzant, sobretot en l’àmbit de la segregació, i creiem que
l’ajuntament té mecanismes per a solucionar-ho. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Albacar.”

Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores i representants.. Natros evidentment que hi votarem a
favor, perquè tenim tota l’empatia amb els afectats. Creiem que és molt just demanar la conciliació de
la vida familiar i la vida escolar, i una llibertat d’elecció de l’educació per als nostres fills, que per a
natros, els pares, és el més important. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula la senyora Bel.”

Intervenció de la Sra. Bel

“Gràcies, alcaldessa. Regidores, regidores i membres de la plataforma. Des del nostre grup municipal,
com sempre fem al començament de les nostres intervencions en el ple, i en està primera intervenció
recordar també totes les víctimes de la  covid,  d’esta triple crisi  sanitària,  econòmica i  social  que
encara estem vivint, malauradament. I també a les víctimes de les guerres: tenim una guerra ara a
Ucraïna viva, i de la que en tenim coneixement cada dia, però hi ha moltes guerres al món encara
vives i, per tant, el nostre record a totes aquelles persones que les estan patint.

A partir d’aquí, és evident que l’educació dels infants és una de les tasques més importants que tenim
com a societat, de com eduquem els infants d’avui depèn en gran mesura com seran els adults del
dia de demà. I també és evident que en està tasca hem d’estar tots i totes implicats i implicades:
pares i mares, comunitat educativa, administracions públiques i tota la societat en el seu conjunt.

També és evident que el moment de l’escolarització d’un fill o una filla és un pas important per a este
fill o filla, però també ho és per a la seua família. Els pares i mares han de poder decidir fer este pas
tan important en està etapa dels seus fills amb la major de les garanties de llibertat d’elecció de
centre, atenent a qüestions de model educatiu o de conciliació familiar i laboral. El conjunt de pares i
mares que han presentat està moció popular així ho demaneu.

Des del Grup Municipal del Partit dels Socialistes ens volem afegir a les vostres demandes i, per tant,
subscrivim en la seua totalitat els acords de la moció, que passa, com dieu, per l’obertura d’una nova
línia  d’escolarització  de  P3 a  l’institut  escola  del  Temple,  que substituiria  la  que  s’ha eliminat  a
l’institut escola Daniel Mangrané, atenent la major demanda que es produeix al centre del Temple, ja
que, a més a més, està línia estava ja pressupostada; augmentar el  nombre d’alumnes per aula
atenent  la  baixada  de  la  ràtio  que  s’ha  produït  este  any,  a  vint  alumnes  per  aula;  demanar  al
Departament d’Educació  de la  Generalitat  de Catalunya treballar  per  afavorir  el  dret  dels pares i
mares a escolaritzar en els centres de la seua preferència; i finalment, refermar el compromís d’este
ajuntament  a  seguir  treballant  amb  les  famílies  i  el  departament,  per  poder  arribar  a  acords
satisfactoris per a tots i totes. Per tant, per tot l’exposat, el nostre vot serà a favor. Gràcies.”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció de la Sra. Caballé

“Gràcies. Saludar els representants de les famílies. Voldria, primer que res, fer un recordatori a les
víctimes del procés d’autodeterminació, familiars de la covid, tant a nivell de salut com econòmic, i
finalment a les de la guerra d’Ucraïna.

En està moció estem parlant del dret de les famílies de Tortosa a escollir l’educació dels seus fills i
filles,  i  per  això,  des  del  nostre  grup  municipal,  Esquerra  Republicana  –  Tortosa  Sí,  hem fet  un
seguiment en relació amb les demandes fetes pels familiars, i les respostes donades tant des de
l’ajuntament com des del Departament. 

Des de l’ajuntament ja hem vist que s’han rentat les mans, tot i que amb el departament decidixen de
forma conjunta la distribució de l’oferta educativa obligatòria. I des del departament, ens consta que
s’han escoltat totes les famílies i s’ha donat resposta individual a les seves reivindicacions, a través
de la presidència de la Comissió de Garanties a la moció, tranquil·litzant-les i explicant-los que cal el
compliment  dels diferents terminis necessaris  per  a garantir  el  dret  a una educació de qualitat  i
l’accés en condicions d’igualtat, dret recollit al nostre estatut.

A través de la Llei d’educació, que va incorporar la corresponsabilitat de les administracions locals en
relació amb la programació educativa i l’admissió de l’alumnat, i després, amb el decret d’admissió,
es desenvolupa està presa de decisions conjunta. Així, l’ajuntament, a més de tenir representació en
tots els espais de decisió i comunicació relacionats amb l’educació, l’exercix a través de la taula local
de planificació educativa, que és a qui correspon la programació anual de l’oferta, i no oblidem que
està copresidida per l’alcaldessa i la directora dels Serveis Territorials d’Educació. I aquí és on es va
decidir la proposta de grups de P3, és a dir, l’alcaldessa ha participat en totes les decisions preses.

També es va decidir  en està taula l’adequació de la ràtio,  de manera que hi haja una distribució
equilibrada  d’alumnes  als  centres.  I  la  taula  també  va  proposar  mantenir  la  zona  única
d’escolarització a la ciutat de Tortosa, malgrat que el representant del departament a la comissió de
participació  en  la  programació  de  l’oferta  va  demanar  la  necessitat  de  debatre  i  posicionar-se
respecte a les diferents possibilitats de zonificació. 

Este és el  punt clau de la  demanda de la  moció popular  que estem debatent:  la  inexistència de
zonificació a la ciutat de Tortosa. Una zonificació reiteradament reclamada per part del departament,
però que des de l’ajuntament no s’ha fet cap acció. Amb una zonificació s’hagués pogut combinar la
lliure elecció amb la proximitat del centre, garantint l’accés amb igualtat de condicions, ja que de
l’oferta  educativa  depèn  l’equilibri  entre  l’oferta  de  llocs  escolars  i  el  nombre  d’alumnes  que
previsiblement caldrà escolaritzar.

I seguim amb la inacció de l’ajuntament respecte a la seva assumpció de responsabilitats. I parlo ara
de l’OME, que abans ha citat el company. Oficina que el nostre grup municipal vam demanar en una
moció al desembre del 2020, moció que va ser aprovada pel ple i que hores d’ara encara no tenim.
Llàstima, perquè el passat dijous es van publicar les bases de les subvencions dels ajuntaments de
Catalunya per finançar les OME per al passat curs 21-22. Per què l’alcaldessa es nega a assumir
responsabilitat en un tema tan sensible com l’escolarització de l’alumnat? No oblidem que les OME
són referents per a l’atenció, la informació i l’orientació a les famílies en relació amb els procediments
d’admissió, però l’alcaldessa no vol assumir esta atenció.

Per tot això, el nostre vot serà favorable a la moció, remarcant, però, la necessitat que es complisquen
els procediments...”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Se li ha acabat el temps, senyora Caballé.”
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Intervenció de la Sra. Caballé

“Acabo en un moment.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“És que han passat vint segons, per tant...”

Intervenció de la Sra. Caballé

“Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. En tot cas, abans de procedir a la resposta per part del nostre grup, dir que en cap cas ens
hem rentat les mans, senyora Caballé, tot el contrari, hem estat al costat de les famílies, ens hem
reunit amb Educació totes les vegades que han fet falta, i així ho seguirem fent. I a més a més d’això,
hem fet totes les propostes pertinents, cosa que no ha fet el departament pel que fa a la zonificació;
ni el departament ni el seu grup ni ningú, a dia d’avui, ni cap centre.

En tot cas, de nou saludo les famílies que avui ens acompanyen, també al president de l’Associació de
Veïns del Temple, que també ha estat al costat de les famílies en aquesta demanda, i com dic, com a
alcaldessa,  com la regidora  d’Educació,  que és qui  va  a les reunions, no  soc jo  qui  ha estat  en
aquestes reunions que ha dit la senyora Caballé, en tot cas hem estat demandant al Departament
d’Educació que resolgués aquesta situació, que enguany afecta un nombre de famílies, que altres
anys s’ha resolt amb ampliacions de ràtios, com va succeir al barri de Ferreries, ampliant unes ràtios
ara fa tres cursos, i que en tot cas, aquesta zonificació de la que tant alguns parlen, a dia d’avui no té
consens ni proposta, no hi ha absolutament res per part de ningú de la comunitat educativa. Però en
tot cas, enguany, cas que hi hagués hagut aquesta zonificació, tampoc hagués resolt la problemàtica
perquè, per exemple, al barri de Ferreries hi ha més xiquets que places dintre del mateix barri. Per
tant, excusar-se en la zonificació o en l’OME, que no assumim perquè no hi ha prou finançament ni
prou competències, és simplement treure’s de sobre determinades decisions que no suposen per part
nostra més que decisions, gestions i tràmits per part de l’ajuntament que no vol fer el departament.
Aquí no ens trobarà si no hi ha suficient finançament i suficient potestat de decidir, cosa que a dia
d’avui no està.

El que demandàvem eren dues coses: d’una banda, sense modificar el pressupost, aquella línia que
existia a principi de matrícula, que era una línia al Daniel Mangrané, es traspassés a l’institut escola
del  Temple,  per  tant,  no  modifiquem el  pressupost  que sí  que es  va  modificar  ara  fa tres  anys,
incrementant una línia a l’escola de Ferreries; i d’altra banda, incrementar la ràtio en aquells centres
que  estaven  parlant,  d’un,  dos,  tres  alumnes,  que  feia  falta  per  tal  de  poder  respondre  a  les
necessitats que tenien les famílies.

Durant l’estiu estarem pendents de què passa amb les places de necessitats educatives especials, i
confiem que poguéssem resoldre la situació de les famílies. Però com a alcaldessa, com a grup de
Junts per Tortosa, sempre defensarem el dret a la lliure elecció dels pares i, per tant, tenint present la
realitat de Tortosa i la realitat dels pobles del municipi. Que, per cert, tots els pobles del municipi, per
unanimitat  dels  cinc  alcaldes i  alcaldesses  dels  pobles  i  de  mi  mateixa,  com a alcaldessa,  hem
acordat que no estàvem d’acord tampoc amb la zonificació, perquè enteníem el dret d’elecció de les
famílies sempre que puguen decidir quin és el model educatiu que volen per als seus fills i filles.

Per tant, continuem al vostre costat, us donarem tot el suport, i per tant, esperem que durant l’estiu el
Departament d’Educació doni resposta a aquestes demandes. I de nou, moltes gràcies per la vostra
participació. Procedim ara a la votació.

Ai, disculpe! He fet la intervenció i m’he saltat el portaveu de Movem Tortosa. Té la paraula el senyor
Jordan.”
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Intervenció del Sr. Jordan

“Sí, senyora Roigé. Pensava que era una rèplica que feia, i ara veig que realment ja havia finalitzat el
debat.

Bé, benvingudes també totes les famílies que avui estan aquí presents. Saben que el que vostès avui
aquí  defensen  és  una  problemàtica,  com  molt  bé  han  explicat,  que  va  més  enllà  de  Tortosa
desgraciadament, que passa a tot el conjunt de Catalunya. 

Saben que també, jo mateix, com a diputat al Parlament, em vaig reunir amb diverses plataformes de
tot Catalunya, entre les quals estava un representant d’aquí, de Tortosa, i que els vam mostrar també
el nostre suport, entenent que la planificació no s’ha fet de manera correcta, i que per tant, fan falta
places públiques a tot arreu, com és el cas de la nostra ciutat.

Dir-los  que  des  del  nostre  grup  ho  hem  traslladat  directament  al  mateix  conseller  Cambray,
d’Educació, també a la directora dels Serveis Territorials d’Educació, a la senyora Perelló i, per tant,
esperem que finalment es puga ampliar esta nova línia a nivell de l’escola del Temple, com vostès
reclamen, i també que de manera puntual es puguen augmentar les ràtios en aquells grups en què hi
hagi una demanda, com s’ha fet també en altres ciutats. Per exemple, ens explicaven que a la ciutat
de  Barcelona  n’hi  ha  hagut  també  problemàtiques  similars,  i  un  acord  entre  l’ajuntament  i  la
Generalitat ha permès l’augment de ràtios en algunes escoles, per a poder encabir tota està demanda
i també augmentar estès línies. Per tant, entenem que vostès estan demanant això.

Esperem que realment abans que acabe l’estiu es puga solucionar, veurem què acaba passant amb
totes  estès  places  reservades  per  als  alumnes  amb  necessitats  especials  i,  per  tant,  si  es  pot
reordenar tota està situació. I  també, des del nostre grup municipal pensem que més enllà de la
responsabilitat  que  podem  donar  a  la  Generalitat,  o  el  Departament  d’Educació,  és  cert  que
segurament tenim una assignatura pendent com a ciutat i, per tant, que també hauríem de treballar
per a buscar una proposta de consens per a està zonificació a nivell de Tortosa, que evités que hi
haguessen casos com el que estem.

Per tant, el nostre vot serà favorable, i com els deia, esperem que abans que acabe l’any poguéssem
tindre una solució satisfactòria per a totes les seues famílies. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Disculpe de nou que m’he saltat de nou. En tot cas, agrair de nou a les famílies la
seua participació en este plenari. Per part de l’Ajuntament de Tortosa, per unanimitat aquesta moció
avui s’aprova, per tant, vol dir que tots els grups estan d’acord amb aquesta voluntat de poder ampliar
ràtios o crear una nova línia, que seria desplaçar aquesta nova línia a l’escola del Temple i, per tant,
donar resposta a les necessitats que enguany tenen tantes famílies del nostre municipi.  Per tant,
esperem que durant el que queda d’estiu s’acabi de configurar i, per tant, poguéssem deixar de tindre
aquest problema, perquè al final la no escolarització mai la podem acceptar com a entitat pública, i
estic convençuda que les famílies tampoc ho haureu d’acceptar. 

Per tant, gràcies de nou per la participació.»

*-*-*

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.

08.  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  CANDIDATURA  D’UNITAT  POPULAR  TORTOSA–ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE TORTOSA SIGUI PART ACTIVA EN DIFERENTS INICIATIVES
ANTIRACISTES. 

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

«El racisme no és una suma de comportaments individuals, cal ser considerat com una pràctica de
discriminació social que forma part de l’engranatge del sistema capitalista, que distribueix de manera
asimètrica recursos materials i drets humans. Actualment, ens trobem en un punt crític ja que, fins i
tot  des  d’espais  que  es  consideren  d’esquerres,  s’oblida  l’origen  estructural  de  les  desigualtats
socials i es normalitza el marc de “persones bones i persones dolentes”, és a dir, la base des d’on es
construeix el perillós discurs de l’extrema dreta. 

El propi sistema de benestar, no només s’ha mostrat incapaç de donar solució i  alternativa a les
persones més vulnerables, sinó que sovint és el responsable de l’estigmatització i cronificació de la
pobresa amb laberints burocràtics i  judicis morals, obviant que no es destinen recursos humans i
econòmics  suficients,  ja  que  la  majoria  de  programes  s’aturen  quan  s’acaba  la  partida
pressupostària. 

A aquesta realitat  hi hem de sumar que les persones amb una situació no regularitzada queden
encara més desemparades a nivell de cobertura jurídica, administrativa i de garantia de drets bàsics,
fins i tot humans. En aquests moments, organitzacions socials i antiracistes estan promovent una
Iniciativa Legislativa Popular per a regularitzar de forma extraordinària 500 mil persones migrants que
no poden exercir els seus drets. Per a arribar a les 500 mil firmes necessàries per tramitar la ILP,
s’estan organitzant comitès de recollides de signatures a tot el territori  així  com concentracions i
manifestacions. 

Considerem  que  el  racisme  és  la  punta  de  l’iceberg  d’un  fracàs  social,  col·lectiu,  comunitari.  I
considerem que les persones a nivell individual, els espais socials, polítics i culturals, però també
l’administració pública, ha de fer un pas endavant en anul·lar, discutir i combatre qualsevol expressió
de racisme o de discriminació. 

Per tots aquest motius, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposem els següents
acords al ple municipal: 

1. Que l’Ajuntament faciliti, mitjançant comunicació pública i punts físics, la recollida de signatures
promoguda per la Iniciativa Legal Popular, que finalitza el proper 23 de setembre de 2022. 

2. Realitzar una campanya contra els rumors racistes: conjuntament amb entitats locals organitzar
xerrades, jornades i material a distribuir per oferir dades que contradiguin el discurs racista. 

3. L’Ajuntament de Tortosa es personarà com acusació particular davant possibles atacs a persones o
espais públics i privats en cas que la persona agredida així ho demani.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passem al següent punt de l’ordre del dia, i entrem en les propostes dels grups municipals. Proposta
del  Grup Municipal de la  Candidatura d’Unitat Popular  Tortosa – Alternativa Municipalista,  perquè
l’Ajuntament de Tortosa sigui part activa en diferents iniciatives antiracistes. Té la paraula el senyor
Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Sí, gràcies. Bé, el racisme no és una suma de comportaments individuals, cal ser considerat com una
pràctica de discriminació social que forma part de l’engranatge del sistema capitalista, que distribueix
de manera asimètrica recursos materials i drets humans.
 
Actualment, ens trobem en un punt crític ja que, fins i tot des d’espais que es consideren d’esquerres,
s’oblida l’origen estructural de les desigualtats socials i es normalitza el marc de «persones bones i
persones dolentes», és a dir, la base des d’on es construeix el perillós discurs de l’extrema dreta.
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El  propi  sistema de benestar no només s’ha mostrat incapaç de donar solució i  alternativa a les
persones més vulnerables, sinó que sovint és el responsable de l’estigmatització i cronificació de la
pobresa, amb laberints burocràtics i judicis morals, obviant que no s’hi destinen recursos humans i
econòmics  suficients,  ja  que  la  majoria  de  programes  s’aturen  quan  s’acaba  la  partida
pressupostària. A està realitat hem de sumar que les persones amb una situació no regularitzada
queden encara més desemparades a nivell de cobertura jurídica, administrativa i de garantia de drets
bàsics, i fins i tot humans. 

En estòs  moments,  organitzacions socials  i  antiracistes  estan promovent  una iniciativa  legislativa
popular per a regularitzar de forma extraordinària 500.000 persones migrants que no poden exercir
els seus drets. Per a arribar a les 500.000 firmes necessàries per tramitar la ILP s’estan organitzant
comitès de recollides de signatures a tot el territori, així com concentracions i manifestacions. 

Considerem  que  el  racisme  és  la  punta  de  l’iceberg  d’un  fracàs  social,  col·lectiu  i  comunitari,  i
considerem que les persones a nivell  individual, els espais socials, polítics i culturals, però també
l’Administració pública, ha de fer un pas endavant en anul·lar, discutir i combatre qualsevol expressió
de racisme o de discriminació.
 
Per  tots  estòs  motius,  la  CUP  proposem  al  ple  els  següents  acords:  que  l’ajuntament  facilite,
mitjançant la comunicació pública i punts físics, la recollida de signatures promoguda per la ILP, que
finalitza  el  proper  23 de setembre de 2022;  realitzar  una campanya contra  els  rumors  racistes,
conjuntament amb entitats locals, per organitzar xerrades, jornades i material a distribuir, per oferir
dades que contradiguin el discurs racista; i que l’ajuntament es persone com a acusació particular
davant de possibles atacs a persones o espais públics i privats, en cas que la persona agredida així ho
demani.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Albacar.”

Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes gràcies,  alcaldessa. Regidors, regidores. Bé, natros entenem que seguint el reglament,  el
ROM, que és el reglament d’organització municipal, en un ple, quan un regidor és al·ludit, té el dret a
rèplica quan en la intervenció anterior no ha sigut així. Llavors, ha sigut perjudicada en este cas la
companya d’Esquerra Republicana.

Pel  que fa  al  tema d’esta  moció,  des  de Ciutadans  sempre defensem la  igualtat  entre  totes  les
persones  i,  per  tant,  estem  a  favor  que  l’Ajuntament  de  Tortosa  sigui  part  activa  en  iniciatives
antiracistes. Per tant, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Senyor Albacar, en este cas no hi havia hagut al·lusió, estem parlant de les mocions
de caire popular, tenim tots tres minuts i és el que hem de respectar, si no, aquesta moció duraria
molt més, perquè tots ens sentiríem al·ludits i, per tant, hem de respectar, com diu, el reglament de
participació. Té la paraula en este cas el senyor Enric Roig.”

Intervenció del Sr. Roig

“Moltes gràcies,  alcaldessa. Regidores,  regidors.  Senyor  Arnau,  la  nostra societat  és una societat
creixent  i  diversa,  on  les  diferències  per  origen  racial,  ètnic,  nacional  i  cultural  són  una  font
d’enriquiment mutu i un important actiu social per a tothom. No obstant això, i tot i que en les últimes
dècades s’han produït importants avenços jurídics i socials en matèria d’inclusió, no discriminació i
respecte a la diversitat, encara avui el racisme, la xenofòbia i altres formes d’intolerància continuen
presents a les nostres institucions.
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Evidentment, qualsevol societat que es considere democràtica ha de combatre amb contundència el
racisme,  i  amb això  crec  que  tots  estem d’acord  i  és  una  obvietat.  Compartim la  necessitat  de
combatre el discurs de l’odi cap a les persones d’altra raça, creença o pensament. Este discurs de
l’odi i els diferents  bulos que alimenten són propis del discurs d’extrema dreta que utilitza a qui és
diferent per culpabilitzar-lo de tots els mals.

Este pensament no és nou, ja tenim exemples clars al llarg de la història, i recents, al segle XX i segle
XXI. Quan vostè considera que l’esquerra, o determinada esquerra, no ha fet prou o no fa prou per
combatre  les  desigualtats  que  pateixen  moltes  persones  al  món,  o  situacions  de  racisme  i
discriminació, és una afirmació amb la que no estem del tot d’acord. Està molt bé el discurs que vostè
fa des de la CUP teoritzant sobre el que està bé o no està bé, però jo els convidaria a governar per
veure que de vegades la realitat és més complexa que la seva divisió tan teòrica del món.

L’esquerra  que  representem  els  socialistes,  estem  orgullosos  de  la  feina  que  hem  fet  i  la  que
continuarem fent. Ja amb el govern de Rodríguez Zapatero vam treballar en lleis que van permetre
globalitzar la situació amb milers de persones en situació irregular, i puc dir que no hi ha hagut un
govern que hagi treballat i ho continuï fent més per garantir la vida digna de totes les persones que es
troben al nostre país.

Analitzar la situació i identificar el problema, com fan vostès, és molt fàcil; trobar solucions a este
problema ja no ho és tant. S’han fet moltes campanyes i les continuarem fent per combatre rumors
racistes, i és cert que en els moments actuals s’està fent una feina que hem de fer amb més força
que mai, amb l’avenç de la ultradreta, tant al nostre país com a la resta del món. El que no podem fer
com a ajuntament és personar-nos com acusació particular davant de possibles atacs a persones i
espais públics i privats en cas d’agressió, entenem que això seria possible si l’agressió es produís en
dependències municipals, però no tenim la competència ni en ens privats ni sobre persones físiques
particulars. Condemnes públiques com a institució, totes, i tant, totes, com vam fer fa pocs dies, quan
va aparèixer una pintada homòfoba a l’arc de Sant Martí situat al centre educatiu de Sant Llàtzer. En
este sentit, si som coneixedors de qualsevol agressió, sigui el col·lectiu que sigui, ho continuarem fent.
Des del PSC hem condemnat i continuarem condemnant totes les agressions, siguen del tipus que
siguen,  i  des  de  les  nostres  responsabilitats  de  govern  treballarem i  continuarem treballant  per
eradicar, en la mesura de les nostres possibilitats, les desigualtats a la nostra societat. Per tant, per
tot l’exposat, el nostre vot serà desfavorable.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula la senyora Viña.”

Intervenció de la Sra. Viña

“Gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. Senyor Arnau, està moció que mos presenta avui no parla
només de racisme, és una qüestió de defensa dels drets humans. Regularitzar és necessari per donar
l’opció d’una vida digna i estable a milers dels nostres veïns i veïnes de totes les edats. La situació
d’irregularitat  administrativa  significa que les persones no tenen reconeguts els  drets  bàsics  que
comporta l’estatus de ciutadà o ciutadana. Inseguretat, desprotecció, vulnerabilitat social i explotació
laboral són algunes de les conseqüències directes d’esta situació.

Parlem de persones en situació administrativa irregular, no pas de persones il·legals. Gran part de les
persones migrants treballen en sectors considerats essencials, com la pagesia i el sector de cures,
però malgrat això, no se’n regularitza. Obrir un procés extraordinari de regularització de la situació
administrativa de les persones migrants que viuen a l’Estat espanyol abans de l’1 de novembre de
2021 és possible. 

Espanya ha conegut durant la darrera etapa democràtica nou processos de regularització: quatre amb
el Partit  Socialista i  cinc amb el Partit  Popular.  Les dues regularitzacions més important quant al
nombre de persones regularitzades van ser la realitzada pel Partit Popular l’any 2001, i la realitzada
pel Partit Socialista l’any 2005. 
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La  legislació  europea  també  ho  permet.  La  proposta  per  a  la  reforma  del  Pacte  europeu  sobre
immigració i asil, proposada per la Comissió Europea el 23 de setembre del 2020, no establix cap
prohibició  o  limitació  per  als  processos  de  regularització,  sempre  que  es  facin  cas  a  cas.  La
regularització extraordinària ha estat utilitzada per un nombre important de països de la Unió Europea
entre el 96 i el 2008. S’hi van dur a terme 43 programes de regularització en 17 estats membres, i la
regularització més recent és la de Portugal i Itàlia durant la pandèmia. Van ser mesures que van rebre
l’aprovació del relator especial de l’ONU per als drets humans dels migrats.

En l’Estat espanyol residixen de manera irregular entre 390.000 i 470.000 persones, de les quals,
una  tercera  part  són menors  d’edat.  En el  cas  dels  Països  Catalans,  esta  modificació  de la  Llei
d’estrangeria  tindria  una  gran  incidència  en  famílies  en  situació  irregular.  Per  tant,  cal  que  ens
impliquem  de  manera  decidida  en  este  procés  també  des  de  l’ajuntament,  i  la  seva  proposta
comptarà amb el nostre vot favorable. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció de la Sra. Abelló

“Gràcies.  Senyora alcaldessa,  regidors i  regidores.  Senyor  Arnau, ja  li  avanço que Movem Tortosa
votarem a favor d’aquesta moció. 

El racisme és un mecanisme estructural de generació de desigualtats. Tots els tortosins i tortosines,
sigui quin sigui el seu origen, color de pell, orientació sexual, sexe o creença religiosa, són i han de ser
ciutadans i ciutadanes de ple dret. A Movem Tortosa sabem que el racisme i la xenofòbia no han de
tenir cabuda en una societat que volem que sigui igualitària i respectuosa amb la diversitat. Abordar el
racisme ens fa respecte, i fins i tot una certa temor. I quan parlem de racisme, tots pensem en els
immigrants, en la discriminació racial i ètnica, però hi ha moltes formes de racisme i molts perjudicis
socials.

El racisme estructural present a la societat és una realitat que hem de començar a reconèixer. El
racisme perpetua i  justifica les desigualtats socials, crea tensions i  violència,  amenaça els valors
fonamentals i els drets humans d’una societat democràtica. Des del Ministeri d’Igualtat ja s’ha tret a
consulta pública durant el mes d’abril el projecte de llei orgànica sobre el racisme, la discriminació
racial i les formes connexes d’intolerància, que s’alinea amb l’objectiu del Pla d’acció antiracisme de
la Unió Europea 2020/2025. 

Estem d’acord amb què des de l’ajuntament es doni més suport a les entitats locals, que treballen i
fomenten la lluita contra el racisme i contra qualsevol mena de discriminació i intolerància. Davant
d’aquestes  primeres  reflexions,  des  de  Movem  Tortosa  apostem  per  la  responsabilització  de
l’Administració local, per una via clarament antiracista, que aporte coneixements i  recursos, i  que
incloga bones pràctiques per tal de trencar amb el silenci que en moltes ocasions es produeix davant
d’actituds i comportaments racistes.

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

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula la senyora Espuny.”

Intervenció de la Sra. Espuny

“Senyor  Arnau,  el  racisme  no  va  de  dretes,  esquerres  o  de  centre,  va  més  aviat  de  persones
extremistes  que  aprofiten  qualsevol  oportunitat  per  crear  disconformitat  i  situacions  que  no
afavoreixen a ningú. 
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Agafant paraules de Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO, que manifesta que
cal recuperar la memòria històrica com a forma de tancar les ferides, cal aplicar tolerància zero al
racisme i el fanatisme. 

Evidentment,  Junts  per  Tortosa  estem en  contra  del  racisme,  igual  que  estem en  contra  de  les
desigualtats, i treballem per oferir oportunitats i equitat. Mostra d’això són les polítiques que es fan
des  de  diferents  departaments  de  l’ajuntament,  des  de  formació,  subvencions,  ajudes,  detecció,
acompanyament.  Unes  polítiques  que  impulsem sota  el  model  de  la  col·laboració  publicoprivada,
perquè junts som més forts i podem arribar més lluny. A aquest equip de govern li podrà fer molts
retrets, però mai que no treballem per combatre el racisme. 

Desconec si vostè avui ha vingut a fer populisme o a iniciar la precampanya presentant una moció que
on s’hauria de debatre i actuar no és al ple municipal, sinó a nivell estatal. No entenc per què la CUP
demana a l’ajuntament destinar recursos per recollir  signatures i  poder presentar una ILP, senyor
Arnau.  La  CUP  està  al  Congrés  espanyol;  si  realment  tant  li  preocupa  el  tema,  presenten  esta
iniciativa. Però clar, la CUP a Madrid no va a fer propostes.

No farem més demagògia. Hem combatut, combatrem i combatrem qualsevol tipus de desigualtats.
Estem d’acord amb molts dels punts que vostè presenta a la moció, però sap perfectament, o hauria
de saber, quines són les competències que té l’ajuntament. No correspon a l’ajuntament la recollida
de signatures, ni és adient personalitzar-se a totes les causes, perquè no en som competents. Per tot
l’exposat, el nostre vot serà en contra.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies, alcaldessa. Bé, senyora Espuny, populisme i demagògia...  Jo crec que són mesures molt
concretes i relativament senzilles, i no estem dient que l’ajuntament ha de promoure la campanya,
sinó facilitar el punt de recollida de signatures d’una ILP que, precisament, la setmana passada es va
portar la proposta al Congrés de Diputats espanyol, no sé si no ho sabia, i on van votar en contra PP,
Ciutadans, VOX i el PSOE, però no de la ILP sinó de la proposta de campanya, i no entenc com se sent
acusada pel nostre grup de racisme per demanar mesures per combatre el racisme a la ciutat. No ho
entenc, és simplement la voluntat de no participar de l’aprovació d’una moció, diguéssem, que ha de
millorar la qualitat de vida, com bé comentava la companya d’Esquerra, de moltes persones, també
veïns i veïnes de Tortosa. Mos omplim la boca parlant de la guerra d’Ucraïna, i la situació de moltes
persones que arriben a l’Estat espanyol de l’Àfrica és la mateixa que han viscut o que estan vivint les
persones d’Ucraïna. No veig el problema. 

Llavors vostès, quan defensen mesures per ajudar la gent d’Ucraïna, està fent demagògia també, o és
que ho pensen realment? Perquè, per a natros, i ho vam dir en el seu moment i ho diem ara, és el
mateix una persona d’Ucraïna que una de Sudan del Sud. Senyor Roig, ha pogut vore com el seu
govern, del que tant s’omple la boca de tantes mesures que han pres, quina participació han tingut la
setmana passada en la massacre de 37 persones a Melilla, i quin posicionament ha tingut el senyor
Pedro Sánchez en relació amb això. L’Estat espanyol ha sigut còmplice de l’assassinat de 37 persones
d’una manera inhumana a la  tanca de Melilla,  i  és  aterridor  que estiguen assumint  determinats
posicionaments de l’extrema dreta per a justificar determinats acords en el règim del Marroc, obeint
no sé quins interessos econòmics. I possiblement vostès avui voten en contra d’esta moció perquè el
seu partit a Madrid no està a favor de la campanya de Regularización Ya, i és bastant lamentable que
es prenguin les decisions polítiques d’esta manera.

Agrair a Ciutadans, a Esquerra i a Movem el vot favorable que permet l’aprovació de la moció.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

09.  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  CANDIDATURA  D’UNITAT  POPULAR  TORTOSA–ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA  PER  L’APROVACIÓ  DEL  MANIFEST  DE  L’ACORD  SOCIAL  PER  L’AMNISTIA  I
L’AUTODETERMINACIÓ.

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

«En la darrera dècada, la societat catalana ha protagonitzat un llarg procés democràtic, amb una
mobilització persistent i singular, per decidir lliure i pacíficament el seu present i el seu futur. De les
primeres  consultes  populars,  a  la  manifestació  contra  la  sentència  de  l’Estatut,  passant  per  la
consulta del 9N i fins arribar al referèndum de l’1-O, brutalment reprimit per l’Estat, i la vaga general
del 3 d’octubre. 

Aquest octubre farà cinc anys de l’inici d’un canvi de cicle marcat per una llarga repressió que encara
no ha acabat. La seva continuïtat –avui, ara i aquí– és un fet que va des de la pervivència de l’exili fins
a les més de 800 persones amb causa judicial encara oberta. Arran d’aquells fets, més de 2.562
persones  han  estat  investigades  i  les  estimacions  més  acurades  estimen  en  més  de  4.500  les
persones afectades, comptant les 1.066 persones ferides l’1-O. Per contra, cap responsable d’aquella
violència  policial  ha  estat  condemnat  sinó  tot  el  contrari:  tots  han  estat  ascendits,  guardonats  i
condecorats. 

Malgrat tot, rere cinc anys complexes i difícils i encara sota l’actual context de bloqueig, volem palesar
que durant tot aquest temps el posicionament clarament majoritari de la societat catalana ha estat
clar  i  inequívoc,  de  forma  continuada  i  ininterrompuda,  davant  la  dinàmica  repressiva  viscuda  i
respecte a la necessitat d’un marc democràtic de resolució del conflicte. I és això què volem posar en
valor: entre el 70% i el 80% de la societat s’ha posicionat, ahir i avui, contra la repressió i a favor
d’una sortida democràtica. 

També en aquests cinc anys, els més destacats organismes internacionals de defensa dels drets
humans, múltiples instàncies judicials europees i fins al Consell d’Europa han constatat l’anomalia
democràtica que vivim. L’excepcionalitat jurídica, penal, penitenciària i policial viscuda ens situa com
una excepció. El catàleg desplegat ha estat tristament extens –de la guerra bruta a cada inhabilitació,
de l’aplicació del 155 a recórrer a tipus penals especials (sedició, rebel·lió, terrorisme), de les multes
milionàries a la presó, fins a arribar a l’espionatge cibernètic massiu. Tot plegat, mentre la suspensió
de lleis  catalanes,  la  prohibició  de debatre  en seu parlamentària  qüestions com la  monarquia  o
l’autodeterminació o la ingerència judicial en el model educatiu configuren l’altra cara d’una mateixa
moneda. 

En temps convulsos, la regressió, la involució i la degradació democràtica ens afecta a totes i tots.
Amb  el  retrovisor  panoràmic  del  temps  viscut  i  els  llums  llargs  que  cerquen  una  resolució
democràtica, avui insistim en que les bases de qualsevol sortida passen per la fi de la repressió i la
construcció d’un marc democràtic de resolució. Difícilment hi haurà alternativa democràtica si no es
resolen les conseqüències del conflicte ni s’aborden les arrels del mateix. 

Per tot l’anteriorment exposat, el Grup Municipal de la CUP Tortosa proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent acord: 

L’Ajuntament  de  Tortosa,  atès  l’impuls  civil  que  promou  un  ampli  Acord  Social  per  l’Amnistia  i
l’Autodeterminació, expressa el seu suport a: 
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• L’amnistia, entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i integral per a totes les
persones exiliades, encausades i represaliades.

• L’autodeterminació, entesa com la necessitat d’un marc de resolució democràtica basat
en el respecte a l’exercici de la lliure determinació de la societat catalana. 

I  per  a  que  quedi  constància,  als  efectes  oportuns,  s’acorda  també donar  trasllat  de la  present
resolució a l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació. »

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passem al següent punt de l’ordre del dia, proposta del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular
Tortosa – Alternativa Municipalista, per a l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i
autodeterminació. Té la paraula de nou el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies,  alcaldessa.  La  darrera  dècada,  la  societat  catalana  ha  protagonitzat  un  llarg  procés
democràtic en una mobilització persistent i singular per decidir lliure i pacíficament el seu present i el
seu futur. De les primeres consultes populars a la manifestació de la sentència de l’Estatut, passant
per la consulta del 9N, i fins arribar al referèndum de l’1 d’octubre, brutalment reprimit per l’Estat, i la
vaga general del 3 d’octubre.

Este octubre farà cinc anys de l’inici d’un canvi de cicle marcat per una llarga repressió que encara no
ha acabat. La seua continuïtat avui, ara i aquí, és un fet que va des de la pervivència de l’exili fins les
més de 800 persones en una causa judicial encara oberta. Arran d’estos fets, més de 2.562 persones
han estat  investigades,  i  les  estimacions  més acurades estimen en més  de  4.500 les  persones
afectades, comptant les 1.066 persones ferides l’1 d’octubre.

Per contra, cap responsable d’aquella violència policial ha estat condemnat, sinó tot el contrari, tots
han estat ascendits, guardonats i condecorats. Malgrat tot, després de cinc anys complexes i difícils, i
encara sota l’actual context de bloqueig, volem palesar que durant tot este temps el posicionament
clarament  majoritari  de  la  societat  catalana  ha  estat  clar  i  inequívoc  de  forma  continuada  i
ininterrompuda,  davant  la  dinàmica  repressiva  viscuda  i  respecte  a  la  necessitat  d’un  marc
democràtic de resolució del conflicte. I és això el que volem posar en valor: entre el 70 i el 80 per cent
de la societat s’ha posicionat, ahir i avui, contra la repressió i a favor d’una sortida democràtica. 

També,  en  estos  cinc  anys,  els  més  destacats  organismes  internacionals  de  defensa  dels  drets
humans, múltiples instàncies judicials europees i fins el Consell d’Europa, han constatat l’anomalia
democràtica que vivim. L’excepcionalitat jurídica, penal, penitenciària i policial viscuda ens situa com
una excepció. El catàleg desplegat ha estat tristament extens. La guerra bruta a cada inhabilitació de
l’aplicació del 155 es recorre a tipus penals especials: sedició, rebel·lió, terrorisme; de les multes
milionàries a la presó fins arribar a l’espionatge cibernètic massiu. Tot plegat mentre la suspensió de
lleis  catalanes,  la  prohibició  de  debatre  en  seu  parlamentària,  qüestions  com  la  monarquia  o
l’autodeterminació, o la ingerència judicial en el model educatiu, configuren l’altra cara d’una mateixa
moneda.

En temps convulsos, la regressió, la involució i la degradació democràtica ens afecta a totes i tots.
Amb el retrovisor panoràmic del temps viscut i els llums llargs que cerquen una revolució democràtica,
avui insistim en què les bases de qualsevol sortida passen per la fi de la repressió i la construcció
d’un marc democràtic de resolució. Difícilment hi haurà una alternativa democràtica si no es resolen
les conseqüències del conflicte ni s’aborden les arrels del mateix.

Per  tot  l’anteriorment  exposat,  el  grup  de  la  CUP  proposem  al  ple  l’adopció  del  següent  acord:
l’Ajuntament  de  Tortosa,  atès  l’impuls  civil  que  promou  un  ampli  acord  social  per  l’amnistia  i
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l’autodeterminació,  expressa  el  seu  suport  a  l’amnistia,  entesa  com  la  necessitat  d’una  solució
col·lectiva integral per a totes les persones exiliades, encausades i represaliades, i l’autodeterminació
entesa com la necessitat d’un marc de resolució democràtica basat en el respecte i l’exercici de la
lliure determinació de la societat catalana.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Bé, primer que res, vull constatar que sota el meu
criteri  i  sota la meva interpretació, al ROM no hi ha discriminacions en el tractament de mocions
populars i mocions polítiques.

Pel que fa a la moció que ara ha mostrat el senyor de la CUP, l’estat de dret i les garanties del procés
penal a Espanya són indiscutibles a dia d’avui, per molt que vostès vulguen posar-ho en dubte en les
seves mocions. La independència judicial és la base de l’estat de dret i d’un procés penal garantista,
on no hi ha cap altra independència que la de la llei. Un estat de dret deu tindre sempre el límit en la
llei,  sent  la  Constitució  la  norma  fonamental  que  garanteix  els  drets  fonamentals  i  impedisca,
mitjançant el control de la Constitució, lleis que puguin ser contràries a la Constitució.

La independència judicial es recull en diferents articles de la nostra carta magna, i en particular en
l’article 117, quan estableix, en l’apartat 1, que la justícia emana del poble, i per això hem de seguir el
que diu la Constitució. Vostès creuen que estan per damunt de la llei? Jo crec que sí que ho creuen
perquè  volen  per  coses  que  se  salten  la  Constitució.  Només  s’ha  de  recordar  que  la  Llei  de
transitorietat jurídica, que van aprovar els diferents partits independentistes, volien tindre el poder
absolut sobre els jutges i fiscals. Això, per a un demòcrata normal i corrent, és una aberració. Al final,
la separació dels poders és fonamental per a tindre la llibertat.

Dins d’Espanya existeixen la llibertat d’expressió, a l’article 20. Vostès, dins de la llibertat d’expressió,
poden dir el que diuen actualment en este plenari, però estan incomplint la Constitució. Per tot el que
li he explicat, el nostre vot serà en contra. Moltes gràcies.” 

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció del Sr. Roig

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. Senyor Arnau, és cert, i en este plenari ho hem dit
moltes vegades, que Catalunya els  darrers anys ha viscut temps i  moments amb el cor  encongit,
moments molt  complicats.  Catalunya necessita  obrir  una nova etapa amb relacions institucionals
fortes  i  cohesionades,  presidides  pel  respecte  a  la  legalitat  i  a  les  institucions,  que  tinguin  una
estratègia ambiciosa i clara, capaç d’unir els catalans i catalanes al voltant d’uns objectius compartits
de reactivació econòmica i reconstrucció social. I vostès ho saben. Ho sabien i van enganyar.

El 27 d’octubre va ser un dia molt contradictori. Per una banda, s’havia declarat finalment la república
catalana, però en aquell moment ja sabien que no hi havia estructures d’estat preparades, ni cap
oportunitat per fer viable la república. Es va decidir que no ho diguessin. És un dels dolors que tinc.
Són paraules de l’exdiputada de la CUP, Gabriela Serra, reconeixent la impossibilitat de tirar endavant
la independència i reconeixent l’engany. Ara és del tot lícit que vostè continuï insistint en presentar
mocions de part en este ajuntament per parlar d’independència, però entenem que ara per ara és
erroni i irresponsable seguir generant falses expectatives sobre una eventual sol·licitud d’amnistia que
no es correspon amb la realitat política al nostre país, perquè som un estat de dret i democràtic
reconegut. El que cal fer és renovar legislativament el delicte de sedició, cosa que forma part del
programa legislatiu  de l’actual  govern  d’Espanya.  Cal  respectar  tots  els  procediments  i  decisions
judicials en el marc del nostre estat de dret. 
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Rebutgem  qualsevol  intent  d’enfrontar  la  legitimitat  de  les  decisions  judicials  amb  el  caràcter
representatiu de les institucions, que mos han de representar a tots i a totes i, per tant, les diferents
opinions que conviuen a la nostra societat. Cap democràcia consolidada reconeix en la seva institució
el dret a autodeterminació, i menys la independència de cap de les seues parts integrants. En este
sentit,  defensem  el  diàleg,  la  negociació  i  l’entesa  dins  del  marc  legal  de  l’actual  estatut  i  la
Constitució.

Correspon a les forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya, en primer lloc, provar
de superar aquestes divisions i reconstruir el consens democràtic al voltant de les institucions de tota
la ciutadania catalana. Cal aprovar i  construir  projectes de futur per al país que comptin amb els
consensos tan amplis con sigui possible. Cal cercar una sortida pactada, assolint el compromís ferm
amb el diàleg i la negociació com a elements bàsics de convivència, i reprendre el consens polític que
sempre ens ha definit a Catalunya, i la unitat civil del poble de Catalunya.

Com he dit  en altres  ocasions,  com a electes  locals  ens sentim apel·lats  a  la  responsabilitat  de
contribuir  a  l’entesa,  i  no  volem alimentar  cap  espiral  de  reacció  amb actuacions  externes  que
esquerdin els espais de diàleg i convivència pacífica al nostre municipi. El nostre objectiu i dedicació
principal en este consistori ha estat i serà sempre el de vetllar pel nostre municipi, per tots els nostres
conciutadans i conciutadanes, i que conviuen per la millora de la seva qualitat de vida i la cohesió
social dels nostres barris. Els ajuntaments democràtics catalans han de ser, amb acords i  pactes
transversals, els llocs i espais on desenvolupar el pluralisme polític i ha de possibilitar anys d’entesa i
treball conjunts per a la ciutadania. Només així seguim treballant –acabo, alcaldessa– per tots i totes
junts, perquè sobre la discrepància política s’ha de guardar una bona convivència a Tortosa. El nostre
vot serà desfavorable.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Faura.”

Intervenció del Sr. Faura

“Gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores, veïns i veïnes de Tortosa. De nou estem convençuts que
l’amnistia de totes les víctimes del que anomenem procés, amb els que ens solidaritzem cada dia,
cada vegada que comencem una intervenció en un ple,  seria un acte de justícia. Des que es va
anunciar per part del Govern de la Generalitat la celebració d’un referèndum el dia 1 d’octubre del 17
fins el dia d’avui, hem assistit a tot un seguit de despropòsits en l’aplicació de les normes jurídiques
en  l’àmbit  penal  i  en  l’àmbit  punitiu  administratiu,  amb  l’única  intenció  de  represaliar  els  que
exterioritzen el desig que Catalunya sigui un país lliure.

Senyor Albacar, senyor Roig, en matèria de debat polític, la justícia espanyola no és imparcial. Com
vostès saben, jo mateix he estat víctima d’aquesta repressió de l’Estat des del minut zero, en què vaig
ser escollit president de la sindicatura electoral de la província de Tarragona per al referèndum de l’1
d’octubre. Afortunadament en el meu cas, després d’algunes setmanes d’angoixa, es va acabar sense
més conseqüències. No ha tingut la mateixa sort la majoria de líders polítics que han treballat per dur
a terme el desitjat referèndum d’autodeterminació.

Està  aplicació  antijurídica  de la  norma,  que sota  el  paraigües del  patriotisme espanyol  ha donat
cobertura a tot tipus de barbaritats, ha provocat que part dels líders del procés s’hagin hagut d’exiliar,
i els que no ho han fet s’han arriscat a ser privats de llibertat i a procediments penals, on han fet
encabir en tipus delictius conductes que no ho eren, o se’ls han imposat fiances milionàries que la
major  part  de vegades s’han pogut  fer  efectives  gràcies  a  la  generositat  de les  catalanes i  dels
catalans.

S’han construït relats per poder acusar de delictes tan greus com el de sedició i terrorisme a persones
simplement per  dur  a terme conductes de reivindicació política que qüestionen la  inquebrantable
unidad de España. Ara, cinc anys més tard, cada dia coneixem noves noticies que posen de relleu
actuacions de les cavalleries de l’Estat, implicant fins i tot a qui fou ministre d’Interior, a jutges, a
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policies,  que  són  absolutament  il·legals,  falsegen la  realitat  tan  sols  amb l’ànim de  justificar  les
actuacions de repressió contra els que demanen la llibertat de Catalunya com a país. L’única manera
de posar fi a tota aquesta infàmia és mitjançant una llei d’amnistia.

És per això, senyor Arnau, que estem totalment d’acord amb la moció que presenta el seu grup, i li
donem tot el nostre suport.” 

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció del Sr. Vallespí

“Alcaldessa, regidores i regidors. El Grup Municipal de Movem Tortosa, en totes les mocions que s’han
presentat al plenari amb aquests temes, sempre ens hem posicionat al costat de la gran majoria de la
ciutadania catalana, des de ja fa molts anys. Ara bé, voldríem matisar algunes coses, bàsicament per
no tornar a crear falses expectatives i que els ciutadans es tornin a sentir un poc enganyats.

La primera és que en relació amb l’amnistia, ara per ara no hi ha una majoria social i política al
Congrés,  que és on s’hauria d’aprovar.  Natros,  com sempre vam dir,  pensem que la solució més
realista per acabar amb la repressió eren els indults, que ja s’han produït i són una realitat, i que tant
bé han fet a la vida política de Catalunya i l’Estat, tot i que indignen i exasperen a tots els partits de
dretes i  d’extrema dreta.  I  en segon lloc, encara hi  ha un altre camí,  com és la modificació dels
delictes de sedició i rebel·lió, que permetien tornar a casa a totes i tots els exiliats. En este sentit,
continuarem defensant-ho, encara que estiguem sols ara, perquè el mateix va passar amb els indults,
que ningú els defensava fins que es van produir. 

I  en relació amb l’autodeterminació, exactament el mateix. No volem que ningú se senti enganyat
creant una altra vegada falses expectatives. Ara per ara les majories polítiques i socials a l’Estat són
les que són, on els tres partits més votats no hi estan d’acord. Des de Movem Tortosa defensem i
defensarem sempre que cal una sortida democràtica com Escòcia i el Quebec, i que cal continuar
treballant per bastir àmplies majories socials per fer-ho possible, fins i tot també aquí, a Catalunya. 

Per tot l’exposat, senyor Arnau, el Grup Municipal de Movem Tortosa donarà suport a la seva moció.
Moltes gràcies.

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Pepió.”

Intervenció del Sr. Pepió

“Alcaldessa,  regidores,  regidors.  La  consulta  popular  no  referendària  del  9  de  novembre  i  el
referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre, convocats pel Govern de la Generalitat de Catalunya,
han  suposat  una  repressió  impensable  en  l’estat  de  dret,  amb l’empresonament  i  exili  que  mai
s’haurien d’haver produït. Una repressió que també va patir l’exalcalde de Tortosa, Ferran Bel, que va
ser l’únic alcalde de Catalunya que va haver d’anar a declarar davant del fiscal general de l’Estat.

Des de Junts per Tortosa estem convençuts que cal una amnistia per resoldre de forma col·lectiva la
situació del president Puigdemont, dels companys consellers a l’exili i de totes les persones exiliades,
encausades i represaliades. No pot ser que hi hagi polítics, pares, mares de família, joves, gent gran i
tothom que pel simple d’haver posat unes urnes o defensar la celebració del referèndum, el Tribunal
de Comptes els persegueixi i hagin de posar en perill el seu domicili familiar per poder fer front a les
fiances milionàries que els han imposat.

Tal  i  com  recull  l’article  1  de  la  Carta  de  Nacions  Unides,  ratificada  l’any  1945,  el  dret
d’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans. Des de Junts per Tortosa estem
completament d’acord amb què cal entendre l’autodeterminació com la necessitat d’un marc que de
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forma democràtica pugui ajudar a resoldre el conflicte existent a Catalunya, que ha de passar sempre
pel diàleg, per la política i mai per la repressió i per la violència. Per tant, el nostre vot serà favorable.

Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció del Sr. Arnau

“Bé, gràcies a Esquerra, a Movem i Junts per Tortosa, pel vot favorable, que permet aprovar la moció.
Amb  relació  als  altres  dos  grups,  què  podíem  esperar  de  Ciutadans?  Vull  dir,  que  ple  rere  ple
denunciem el posicionament del seu grup en relació amb el procés que ha viscut el país, a través de
la criminalització i la judicialització com a forma de fer política del seu partit, el que demostra que
representen l’odi i una actitud antidemocràtica de no voler respectar la voluntat del poble català.

I  el  PSC,  còmplice  i  executor  del  155.  On  ha  quedat  aquell  PSC  que  defensava  el  dret
d’autodeterminació dels pobles? No tan sols deixen de defensar-lo a Catalunya sinó que les últimes
setmanes també han deixat de defensar-lo al Sàhara, deixant la població a mercè del que vulga fer el
Marroc.

Pareix que siguem els inventors, la CUP, de l’independentisme, o de la voluntat d’autodeterminació del
poble català. Però, per sort, la voluntat d’autodeterminació neix molt abans que la seua estimada
Constitució, i  ni ha nascut ni morirà amb la CUP, perquè el futur del país passa per la seua lliure
determinació.
 
I en relació amb el que comentava el company Paco, d’alguna manera el que fem és tornar a portar el
debat per a construir les majories necessàries, i d’alguna manera, també als indults que comentava,
els indults donen solució a nou persones –perdó, ara no sé la xifra exacta– però hi ha més de 4.500
represaliades, i és per això que demanem l’amnistia per a totes elles, perquè la repressió té moltes
formes i hi ha moltes maneres de destrossar-li la vida a una persona, i no només és a través de la
presó,  i  per  això  entenem  que  cal  una  llei  d’amnistia  que  solucione  la  situació  de  totes  estès
persones. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“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,
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5),
ERC–TS–AM  (4)  i  CUP–AMUNT  (1)   i  quatre  vots  en  contra  corresponents  als  membres  de  la
corporació dels grups municipals de PSC–CP (3) i Cs (1).

10.  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  MOVEM  TORTOSA–MOVEM  TERRES  DE  L’EBRE–EN  COMÚ
GUANYEM PER MILLORAR DE MANERA HOMOGÈNIA TOTS ELS PARCS INFANTILS DE LA CIUTAT.

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

«Els parcs infantils han experimentat millores i s’han incrementat en nombre en els darrers anys a la
nostra ciutat atès l’abandonament i el retard que portàvem en disposar d’aquests elements si ens
comparem en qualsevol altra ciutat. Tanmateix, encara hi ha un gran marge de millora quan al nivell
d’inclusió, seguretat i accessibilitat, entre d’altres qüestions, les quals venim advertint en diferents
plens i comissions d’aquest ajuntament.  
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Així doncs, realitzada una diagnosi dels parcs infantils i de joc de la ciutat en l’actualitat  és evident
que hi ha una falta d’homogeneïtat en relació a les característiques i per tant millores aplicables i
idònies per que totes aquestes zones lúdiques siguin realment inclusives, segures i  tinguin un ús
totalment adequat i positiu per a la ciutadania.  
 
Atès que encara hi ha parcs infantils de la nostra ciutat que no són accessibles per a persones amb
mobilitat  reduïda i  tenint en compte que s’ha d’evitar  l’exclusió de cap família en aquests espais
públics tan necessaris per al seu desenvolupament i socialització. 
 
Atès que encara hi ha parcs infantils de la nostra ciutat que no són inclusius i creiem necessari que
tots els parcs tinguin almenys un joc adaptat per  a xiquets i  xiquetes amb discapacitats físiques,
sensorials o intel·lectuals.  
 
Atès que encara hi ha parcs infantils de la nostra ciutat que no són utilitzables per a totes les edats,
especialment per a infants de 0 a 3 anys. 
 
Atès que encara hi ha parcs infantils de la nostra ciutat que no compten amb tanques de protecció,
per donar tranquil·litat a les famílies i evitar problemes i ensurts ja que estan molt prop de la vies de
circulació de vehicles.   
 
Atès que encara no s’han instal·lat tendals o ombres en els parcs infantils de la nostra ciutat com a
element  de d’adaptació  al  canvi  climàtic,  tot  i  haver-se  aprovat  una moció  de Movem Tortosa al
respecte des de fa més d’un any en aquest ple municipal.  
 
Atès que no hi ha senyalitzacions en cada parc infantil de la nostra ciutat on s’indiqui les normes d’ús
així com els telèfons d’urgència més proper en cas d’accidents així com altres informacions que siguin
considerades d’interès per als infants i les seues famílies.  
 
Atès que hi ha parcs infantils a la ciutat que no compleixen amb les característiques necessàries
esmentades anteriorment, el grup municipal de Movem Tortosa proposa al ple de l’Ajuntament de
Tortosa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Assegurar  que tots els  parcs infantils  de la ciutat comptin amb almenys un joc inclusiu
adaptat per a xiquets i xiquetes amb necessitats especials i que siguin accessibles des d’un punt de
vista de mobilitat reduïda.  
 
SEGON.- Instal·lar tendals o els elements que es consideren oportuns a tots els parcs on no hi hagi
ombres i no sigui possible plantar arbres per garantir-la.  
 
TERCER.-  Col·locar tanques de seguretat als parcs infantils situats prop d’una via de circulació de
vehicles per garantir la seguretat dels infants.  
 
QUART.-  Garantir que en tots els parcs infantils i hagi elements de joc i gronxadors adequats per a
totes les edats.  
 
CINQUÈ.- Ubicar panells informatius en els diferents parcs on s’indiqui les recomanacions del seu ús o
prohibicions per mantenir un bon estat de l'àrea, així com els serveis d’emergència més pròxims. 
 
SISÈ.- Comunicar aquests acords a totes les direccions de primària de centre educatius de la nostra
ciutat, a totes les AMPES i AFES del municipi així com les diferents associacions de veïns i veïnes de
Tortosa.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passem al següent punt de l’ordre del dia, proposta del Grup Municipal Movem Tortosa – Movem
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Terres de l’Ebre – En Comú Guanyem, per millorar de manera homogènia tots els parcs infantils de la
ciutat. Té la paraula el senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan

“Sí, moltes gràcies. Regidors i regidores. Fem esta proposta des de Movem Tortosa perquè és una
demanda que mos han vingut fent molts dels ciutadans i ciutadanes durant els últims anys. Primer
que res dir que, tal i com queda reflectit també a la moció, és cert que durant estòs últims anys hi ha
hagut millores quant als parcs infantils de la nostra ciutat, i per tant, no estem parlant aquí que no hi
haja  hagut  aquí  estès  millores,  però  també  és  cert  que  molts  tortosins  i  tortosines  mos  estan
reclamant, com a mínim així mos arriba al nostre grup municipal, la necessitat que hi haja tota una
sèrie de millores que ara explicaré, i que natros pensem que haurien de ser homogènies per a què
realment  tots  estòs  parcs  infantils  complisquen  condicions  que  natros  pensem  que  són
imprescindibles al segle XXI.

De fet, des de Movem Tortosa hem fet una diagnosi i, per tant, hem visitat tots els parcs infantils de
tots els barris de tota la nostra ciutat, i la realitat és que hem vist que sí, certament hi ha alguns parcs
que tenen unes característiques que altres no tenen i, per tant, pensem que haurien de ser millorats
en tots estòs aspectes.

El primer fa referència a què no són accessibles per a tots els xiquets i xiquetes i, per tant, a persones
amb mobilitat reduïda, per tant, hem vist que hi ha molts parcs que van en està línia. Per exemple,
aquí tenim el de la plaça del Temple, que no és accessible pel tipus de grava que hi ha, segons la
normativa, o també este del passeig de Rivera, que no poc ser accessible perquè hi ha un bordillo,
com es diu en castellà, que no facilita l’accés de persones amb cadira de rodes, com mos han dit
algunes famílies.

També, en este sentit, este parc no és inclusiu, com no ho són altres parcs que hi ha a la nostra ciutat.
Segons la normativa, aquells que tenen més de cinc elements de joc, com a mínim un hi ha d’haver
inclusiu, i això es repetix en alguns casos. N’hi ha que sí, que tenen un joc inclusiu però no tots, i per
això demanem la millora.

Un altre element per a natros important és el tema de la seguretat, i  parlem de les tanques, les
tanques per a què quan els xiquets i xiquetes juguen, les famílies puguen estar tranquil·les perquè no
s’escapen i  que  puguen anar  a  un  lloc  transitat.  Per  exemple,  aquí  tenim el  de  la  plaça  de  l’1
d’Octubre, al costat del velòdrom, on veiem que no hi ha està tanca. Això també es repetix en altres
llocs,  que  estan  molt  a  prop  de  vies  per  on  passen vehicles.  Per  tant,  una  de les  millores  que
demanem és que s’instal·len tanques en tots els parcs.

Un altre element que també podem veure en este parc és que no tots els jocs estan preparats per a 0
a 3 anys. Sabem que en alguns llocs això s’ha modificat, però no està passant de manera homogènia
a tots els parcs de la ciutat. Per tant, considerem que els xiquets, que les famílies de 0 a 3 anys també
han de tindre parcs en este sentit. Passa també aquí, al parc del barri de Sant Llàtzer, on no hi ha cap
joc de 0 a 3 anys, o també en este cas no és accessible perquè per arribar hi ha unes escales i fa falta
que hi haja, per tant, facilitat d’accés.

I finalment, uns altres elements que volíem proposar fan referència al manteniment, al manteniment
d’alguns d’estos parcs. Aquí, per exemple, podem veure el parc que hi ha situat a la zona del rastre,
que fa falta el manteniment. El mateix a la zona de Remolins, on no n’hi ha cap de 0 a 3 anys. I un
altre dels elements que per a natros és important, que pensem que s’hauria de millorar i avui és un
dia que crec que també és malauradament adient, és el tema de les ombres. És a dir, cada vegada,
amb el canvi climàtic, les temperatures són més elevades, i el que estan fent moltes ciutats –a més,
aquí ho vam aprovar en una moció de Movem Tortosa fa més d’un any–és instal·lar ombres, tendals,
als  diferents parcs de la ciutat,  per a fer-los realment utilitzables,  sobretot a l’estiu,  per totes les
famílies.

Per tant, la moció que presentem, com us deia en un principi, és una moció que va en la línia de fer
que tots els parcs de Tortosa siguen realment accessibles, que tinguen jocs inclusius, que tinguen
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ombres per a tots els xiquets i xiquetes, que estiguin en bon estat, que tinguen també està seguretat
per a les famílies i per als propis infants. I finalment també demanem, com hi ha en altres llocs, que
es pogués posar una senyalització indicant els telèfons d’urgència a cadascun d’estos parcs, perquè
també sabem que n’hi ha hagut alguns ensurts, i també hem vist que altres ciutats tenen una sèrie
d’indicacions de quin és l’ús del parc, com s’ha de respectar el parc pel tema de l’incivisme, i també
que es puguin instal·lar telèfons d’urgència en cas d’algun tipus d’accident.

Per tant, és una proposa en positiu, que ve per la demanda de molts tortosins i tortosines que ens ho
han fet arribar i, per tant, esperem que puga ser aprovada, i sobretot aplicada en un futur.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Sí, bé, natros donarem suport a la moció perquè entenem que es tracta d’una proposta raonable i
que posa de manifest una necessitat de Tortosa, i que es pot solucionar d’una manera relativament
econòmica. Només afegim una proposta, i és que es puga posar una font d’aigua a cada parc infantil,
que crec que no ho contempla la moció, i entenem que seria necessari.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Té la paraula el senyor Albacar.”

Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Des de Ciutadans estem a favor de la millora de la
qualitat de vida dels tortosins, millorar els parcs infantils amb jocs inclusius, per a totes les edats,
augmentant les ombres, millorar la seguretat i posar panells informatius fa millorar el nivell de servei.
Això és el que volem, amb rigor, amb planificació, per millorar de forma continua la nostra ciutat.
Natros, com sempre fem, votem a favor de les coses que són positives per a la ciutat i en contra del
que és negatiu.  Com que això ho entenem clarament positiu,  el nostre vot serà favorable. Moltes
gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Té la paraula la senyora Valdés.”

Intervenció de la Sra. Valdés

“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Senyor Jordan, tots som conscients que els parcs infantils
són zones lúdiques especialment sensibles que han de complir uns criteris concrets pel que respecta
a la seguretat, a més de ser acollidors i accessibles. Amb està intenció de fer més agradables estòs
espais per a les famílies dels xiquets i xiquetes, ja fa mesos que s’han renovat per complet diversos
parcs de la ciutat. Més recentment s’ha portat a terme també la renovació dels elements de lleure als
parcs infantils de diferents ubicacions, en total, vuit punts d’actuació, el que suposa una inversió de
58.000 euros, i continuarem en està línia.

Pel que respecta al tema de les ombres, que ja s’ha discutit en este plenari, valorem de forma positiva
la seva aportació, sobretot en referència a la planificació de plantada d’arbres com plataners, que ja
fa anys que es van plantar a la zona dels gronxadors, al costat de la plaça Francesc Macià, però
sempre tenim en compte que la  plantació d’arbres  a les zones infantils  han de complir  amb les
distàncies de seguretat preceptives, que complica la seva execució.

Per tot l’exposat, tenint en compte que la seva proposta va en la línia del que s’està fent actualment a
la ciutat, el nostre vot serà d’abstenció. Gràcies.”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció del Sr. Rima

“Sí,  bona  tarda.  Aviam,  la  seva  moció  parla  d’una  diagnosi,  de  millores  evidents  necessàries
d’accessibilitat, de seguretat, d’inclusió. Res a dir,  subscrivim la proposta del company de la CUP,
pensem que allà on es pugui posar de manera ràpida doncs benvinguts siguen, no? I si ens permet,
només un petit  matís:  parla del  manteniment,  i  farem referència al que moltes vegades diem en
aquest ple, i que com fa el Miquel a la ràdio moltes vegades, la millor forma del manteniment és
tindre un pla de manteniment com Déu mana, que ens ajude de forma predictiva amb les possibles
mancances que hi hagi als parcs infantils. Moltes gràcies. Evidentment hi votem a favor. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Té la paraula el senyor Tomàs.”

Intervenció del Sr. Tomàs

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. Vagi per endavant que les accions en l’àmbit dels
parcs infantils sempre estaran de rigorosa actualitat, i que una eina importantíssima per tal d’atendre
tot el que diuen és votar favorablement els pressupostos. 

Està bé que el  senyor  Jordan reconegui  que els  parcs infantils  han experimentat millores i  s’han
incrementat en nombre en els darrers anys,  perquè realment ha estat així.  Hem actuat en molts
indrets millorant, renovant i creant nous parcs infantils, un fet que no va fer en el seu dia el govern del
qual vostè en formava part. Estem treballant per progressivament adaptar els parcs infantils i fer-los
encara més inclusius. El més gran, un dels que ha esmentat vostè, el parc, ja té elements inclusius. 

També, pel que fa als més petits, hem incorporat elements en diferents indrets perquè tothom hi
pugui gaudir, com també ho hem fet per aquells infants una mica més grans, que amb la incorporació
de nous parcs també han trobat un àmbit per a aquesta pràctica i d’este joc. A més, tal i com ja li vam
dir l’última vegada al ple, el govern treballa als parcs infantils que no tinguin ombra, canviant-ne la
ubicació, com hem fet al parc o a la plaça del Carrilet, renovant i ampliant el de la plaça de les Corts
Catalanes, posant-hi més arbrat o valorant i procedint a instal·lar tendals allà on sigui possible, tot i les
dificultats climatològiques de Tortosa.

Deixi’m que li  recordi,  i  sé  que no li  agrada,  però  s’ha d’atendre a les  conseqüències  d’intentar
bloquejar-ho tot.  Ha votat en contra de tots els  pressupostos i  modificacions pressupostàries que
portaven la matèria dels parcs infantils en els darrers anys. ve aquí amb una proposta en positiu i ens
parla de totes estès bondats i  està anàlisi,  que ja li  dic que des dels diferents departaments de
l’ajuntament també s’ha fet, i per això s’ha pogut realitzar una acció importantíssima en els últims
tres anys, i per part d’este govern s’han instal·lat nous parcs a Ferreries, el parc d’Ausiàs March, a la
plaça 1 d’Octubre, a la plaça Francesc Macià, al Rastre, a la plaça Mossèn Sòl, al Temple, a la plaça
de les Corts Catalanes i al passeig de Jaume I, i al passeig de Rivera i al parc Teodor González, al
Temple, amb l’ampliació d’algun element, a la Sant Llàtzer, al parc dels Països Catalans i al carrer
Ample, a Remolins, al parc de la Fira i a la plaça Immaculada, i també als pobles: als Reguers i al
costat de les escoles, concretament a la zona esportiva, i també a Vinallop. 

Per tant, senyor Jordan, una vegada més l’instem a què totes les propostes en positiu han de ser
compartides en temps i forma. Temps i forma és la negociació d’un pressupost; temps i forma és la
negociació  d’una  modificació  pressupostària,  i  temps  i  forma  és  fer  les  coses  amb  previsió,  no
aprofitar que ara estem en un moment en el qual és com allò de la moció de l’estiu, i vostè ens parla
dels  tendals  ara,  però  quan  era  el  moment  de  negociar  i  de  portar  a  terme  determinades
modificacions pressupostàries, vostè no va voler estar en cap moment.

El nostre vot serà d’abstenció, i seguirem millorant els parcs infantils de la nostra ciutat, com hem
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vingut fent. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció del Sr. Jordan

“Sí, regidors i regidores. Gràcies, evidentment, a tots els grups municipals que han votat a favor. I,
senyor Domingo, sincerament, jo no sé si ho portava escrit, que crec que sí, però és evident que vostè
falta a la veritat, perquè precisament, a les negociacions dels pressupostos que vostè parla, un dels
elements que vam posar des de Movem Tortosa, i això està a totes les xarxes socials i a la premsa, era
la instal·lació de tendals, en esta i en l’anterior, i se mos va dir que no. Com també, per posar altres
exemples, el tema de les mini deixalleries o dels lavabos públics, mocions aprovades, a més a més, en
este ple. No ara, perquè és estiu, sinó fa temps, perquè la dels tendals la vam aprovar i, per tant, qui
no té voluntat d’incorporar, com a mínim ara, propostes que venen des del nostre grup, és el govern.
Que després les acaben fent i es pengen la medalla? És una altra cosa, però és evident que ara no ho
han fet.

I natros ja li hem dit: més enllà del tema de tots els parcs que s’han renovat, que només faltaria,
perquè fins i  tot  el científic  tortosí,  senyor Estupinyà, ho va dir  quan va ser pregoner de festes a
Tortosa, que els parcs que hi havia eren molt antics, i que per tant, comparat amb altres ciutats, calia
una renovació, el que és evident és que en estòs moments, ara, al juliol del 2022, tots els parcs
infantils  de Tortosa no són accessibles,  no són inclusius, no tenen ombres,  no tenen tanques de
seguretat i  no estan adaptats als  0 a 3 anys.  Natros el  que aquí  demanem és que es faça una
diagnosi més enllà del manteniment, com també altres grups deien, per a què realment siguen tots
estos parcs uns parcs en condicions, com demanen totes les famílies. 

Per tant, esperem que més enllà d'estès paraules ho facen, i sobretot que si vostès volen incorporar
estès qüestions de cara als pressupostos, com els vam demanar, sàpiguen que tindrien el nostre
suport. En tot cas, espero que realment no es quedi en paraules està moció que acaba aprovant el
ple, i que es tirin endavant totes estès millores perquè, insisteixo, venen de la ciutadania i per això,
com a primer grup de l’oposició, avui les hem portat aquí. Moltes gràcies.” 

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies.»

*-*-*

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

11.  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  MOVEM  TORTOSA–MOVEM  TERRES  DE  L’EBRE–EN  COMÚ
GUANYEM PER  LA MILLORA DEL BARRI DE SANT LLÀTZER.

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

«Sant Llàtzer és un barri situat al sud de la ciutat que té com a principals eixos el carrer Barcelona i
l’avinguda  Canigó,  paral·lela  al  canal  i  la  via  del  tren  que  uneix  Tortosa  amb  el  corredor  del
Mediterrani.  
 
Sant Llàtzer és una barri que ha patit un creixement demogràfic  i urbanístic important en les últimes
dècades que l’han convertit en un barri tranquil i agradable per a les famílies. 
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En paral·lel a aquestes transformacions el barri compta amb un veïnat arrelat i participatiu que tira
endavant amb les activitats de barri, sent un exemple l’associació de veïns i veïnes o l’associació de
dones, entre moltes entitats que existeixen i donen vida.  
 
Tot i l’atractiu d’un barri acollidor, Sant Llàtzer compta amb un seguit de mancances relacionades
amb el manteniment de la via pública i els seus equipaments ja que fa anys no s’han millorat ni s’ha
fet un manteniment i actualització adequada.  
 
El més clar exemple és la plaça del Tortosí Absent. Situada al davant de l’església del barri és una
plaça abandonada i deixada de fa molts anys i que necessita d’un arranjament complert per tornar a
dignificar  aquest  espai,  ara en desús. Actualment no funciona la  font  i  tot  el  seu entorn està en
desperfectes i amb tots els seus elements abandonats i deixats sense cap tipus de manteniment des
de fa molts anys.  
 
Més enllà d’aquesta plaça, el barri compta amb un seguit de barreres arquitectòniques, precisament
en aquest entorn de la plaça, on hi ha més de 18 passos de vianants que no són accessibles. 
 
Quan als equipaments, l’espai multi usos , situat a l’antiga escola de Sant Llàtzer i rehabilitat fa uns
anys, no té cap dels tres accessos adequat a persones amb mobilitat reduïda. Com a mínim un dels
tres accessos hauria d’estar adaptat per garantir-ne l’accés a tota la ciutadania sense excepció. 
 
En relació a la seguretat, és necessari millorar la il·luminació al pas que hi ha a la via del tren a
l’alçada del barranc de la llet, una reivindicació dels veïns i veïnes que en fan ús i que en denuncien la
inseguretat, sobretot en els mesos d’hivern on es fa de nit més prompte. 
  
Per totes aquestes raons exposades anteriorment, el grup municipal de Movem Tortosa proposa al ple
de l’Ajuntament de Tortosa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Instar l’Ajuntament a dignificar la plaça del Tortosí Absent i el seu entorn, arreglant la font i
tot el seu entorn.  
 
SEGON.- Eliminar les divuit barreres arquitectòniques que hi ha als passos de vianants de l’entorn de
la plaça del tortosí absent així com la resta dels que hi ha al barri.  
 
TERCER.- Adequar, almenys una de les entrades al centre multi usos del barri, per convertint-lo en un
espai accessible i adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
QUART.- Millorar la il·luminació del pas de la via del tren a la zona del Camí del Barranc de la Llet per
ambdós sentits, duent a terme un manteniment a fons de l’estructura. 
 
CINQUÈ.-  Millorar la visibilitat a la sortida de l’encreuament del camí del barranc de la Llet amb el
Carrer Barcelona prenent les mesures necessàries.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Següent punt de l’ordre del dia, proposta del Grup Municipal Movem Tortosa – Movem Terres de
l’Ebre – En Comú Guanyem, per a la millora del barri de Sant Llàtzer. Té la paraula el senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan 

“Sí, regidors i regidores. En este cas també és una moció similar a l’anterior, i que fa referència aquí,
al barri de Sant Llàtzer. Un barri important de la nostra ciutat des del punt de vista demogràfic, des
del punt de vista urbanístic, i bàsicament el que des de Movem Tortosa també avui demanem és que
es  facin  tota  una  sèrie  de millores  que  considerem que  ja  fa  temps  que  s’haurien  d’haver  tirat
endavant.
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També, hi insisteixo perquè suposo que el govern ara farà tota una explicació de totes les millores que
s’han fet durant estòs anys, i ja en parlarem després també d'estès millores. Allò important que natros
avui proposem aquí és allò que ara, al juliol del 2022, encara no s’ha fet, i que és el que la gent mos
demana. 

En primer lloc, fa referència a la Plaça del Tortosí Absent, una plaça inaugurada des dels anys noranta,
que està totalment abandonada, que no s’ha fet cap manteniment en absolut, que evidentment no va
l’aigua, hi va haver fa molts anys un debat de si s’havia de recuperar o no l’aigua, al final no s’ha fet
res, ni s’ha recuperat l’aigua ni s’ha convertit en jardinera, i a més a més, tots els elements del seu
voltant  estan  trencats,  des  de  fustes,  rajoles,  etcètera  i,  per  tant,  pensem  que  és  un  element
important del barri que s’hauria de posar al dia, com no pot ser d’una altra manera.

En segon lloc, una altra cosa molt concreta: barreres arquitectòniques. També des de Movem Tortosa
vam fer en el seu dia una diagnosi amb totes les barreres arquitectòniques a Tortosa. Per cert, vostès
mos van dir que mentíem i que no era veritat, ara, en este mandat, van dient tots els dies que treuen
barreres arquitectòniques, com Tortosa fosca, que no estava fosca i ara diuen que sí. Per tant, van en
la línia del que els anem dient des de Movem Tortosa. Però a Sant Llàtzer, al 2022, al juliol, només al
voltant de l’església d’este barri hi ha més de 18 barreres arquitectòniques que no faciliten l’accés als
passos de vianants, a les diferents voreres, i també pensem que s’han de millorar.

Un altre element important fa referència a l’antiga escola del barri, que avui dia s’ha convertit en un
centre multiusos, i que també s’ha fet un arranjament –suposo que ara en parlaran– per a un dels
accessos, que era accessible, on hi havia una rampa. Està rampa fa mesos que s’ha quedat sense
reconstruir i, per tant, fa que persones amb mobilitat reduïda no puguen accedir a un centre cívic
recentment rehabilitat. Per tant, pensem que ja és hora de posar fil a l’agulla i millorar-lo.

I finalment, un altre element fa referència al Barranc de la Llet, en este cas a la visibilitat que hi ha en
sortir d’este camí, quan dones al carrer Barcelona. Ens han dit diferents veïns i veïnes d’alguns petits
accidents durant estòs últims temps, i el que reclamen és una millora de viabilitat, també en vam
parlar i, per tant, aquí no discutirem tècnicament quina ha de ser la millora, però pensem que sí que
s’ha de tindre en compte.

I l’últim element també fa referència al que es la passarel·la per a creuar la via del tren, a l’alçada del
Barranc de la Llet precisament, que també se mos demana que es pose il·luminació i, per tant, són
coses molt concretes que van en la línia de portar aquí, al ple, mesures i accions per a millorar este
barri de Sant Llàtzer i, per tant, les posem a la seua disposició. Esperem que es puga aprovar i es
puga treballar en està línia. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies, alcaldessa. Bé, estem d’acord amb el contingut general de la moció, però sí que creiem que
té un punt electoralista i és bastant generalista. És com si natros presentem una moció per a millorar
el barri de Ferreries, i d’alguna manera sabem que pressupostàriament possiblement no és possible,
no?, i és evident que les mancances que mostren a la moció són reals i que s’han de solucionar, però
sí  que  percebem que  des  d’ara  a  les  eleccions  possiblement  aniran  presentant  moltes  mocions
d’estes, perquè ja ho van fer fa dos plens amb el call jueu, i ara hi tornen.

Estem  d’acord  amb  les  mancances  i  hi  votem  a  favor,  però  sí  que  podem  percebre  el  que  he
comentat.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

“Moltes gràcies,  alcaldessa. Regidors,  regidores.  Natros  estem a favor  de la  millora  contínua i  la
millora  de  la  qualitat  de  vida  dels  tortosins.  Per  això,  avui  mateix  portem  al  ple  una  moció  de
manteniment  de  les  voreres,  adaptació  a  la  normativa  vigent,  que  és  un  dels  punts  que  vatros
marcàveu per al barri de Sant Llàtzer, adaptació a la normativa vigent de mobilitat, i una moció per fer
un pla de xoc de neteja, perquè al mateix barri de Sant Llàtzer, a la plaça Costa i tots els xiprers que hi
ha al costat, tenen una manca de neteja clara i manifesta que es veu tots els dies, quan es passa per
allí.

La millora de l’accessibilitat, la millora de la il·luminació. Al final, el que s’està demanant des del Grup
Movem és només complir la llei. Per això, natros sempre volem i reclamem una planificació amb rigor
per  millorar  este  barri  i  per  millorar  tota  la  ciutat.  Per  tant,  el  nostre  vot  serà  favorable.  Moltes
gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula la senyora Dolors Bel.”

Intervenció de la Sra. Bel

“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Senyor Jordan, certament, el barri de Sant Llàtzer és un
barri tranquil i agradable per viure, com ho són també altres barris de la ciutat. Un barri amb solera
que, com vostè diu, té fortes tradicions associatives arrelades. Un barri participatiu i actiu on conviuen
veïns dels que anomenem de tota la vida, amb nouvinguts que han arribat amb l’expansió que ha
viscut el barri en els últims anys, un fet que ha portat al barri jovent i infants que han fet augmentar la
població del mateix i omplir-lo de vida.

Un barri també reivindicatiu, del que en soc coneixedora, li diria de primera mà, i amb el que com a
govern  municipal  estem  en  contacte  permanent.  És  per  això  que  en  la  mesura  de  les  nostres
possibilitats, hem anat treballant i treballem per una millora constant del mateix. Un barri que en els
últims temps ha vist materialitzades obres que han suposat una inversió important de diners i que es
veuran augmentades amb les properes inversions previstes. 

Exemples: l’adequació i millora del parc dels Països Catalans, l’avinguda Canigó, Barranc de Caputxins
o el projecte del carrer Barcelona, han transformat i continuaran transformant el barri, millorant en
este últim cas, amb el projecte del carrer Barcelona, un problema de recollida d’aigües pluvials que
veïns del carrer Barcelona ens havien fet arribar. És un exemple d’escolta atenta al barri. Atenent
demandes dels veïns com són la millora del ferm del Barranc de la Llet, l’ampliació i la renovació dels
gronxadors del parc dels Països Catalans o els que recentment s’han instal·lat al carrer Ample.
 
Però  bé,  entrant  ja  en  demandes  concretes  que  ens  fan  vostès,  a  mi  m’agradaria  fer-li  algunes
observacions: en primer lloc, ens demanen actuar a la Plaça del Tortosí Absent, en la que ja estem
treballant mirant de resoldre de manera satisfactòria el tema de la font, un tema del qual, per cert,
també havíem parlat amb l’associació de veïns. 

Respecte a les barreres arquitectòniques que ens comenta, dir-li que no són 18 els passos en els que
hem actuat, sinó que són 50 els passos en els que estem actuant, i que suposen una inversió de
47.000 euros, que provenen d’una proposta aprovada en els darrers pressupostos participatius del
2021.

Respecte a l’adequació a una de les entrades al centre multiusos del barri per a què siga accessible a
persones amb mobilitat reduïda, dir-li  que vam treballar en un tema d’una canonada d’aigua, que
segurament el regidor de Serveis li pot explicar, i que en finalitzar està obra hi ha prevista l’adequació
de l’entrada al recinte, al efecte que persones amb mobilitat reduïda hi puguin accedir amb facilitar.

I respecte als dos últims punts de la moció, que parlen sobre il·luminació, dir-li que pel fa al pas de la
via del tren, també evidentment ens havia arribat, ho tenim present i en tràmit d’encàrrec, per tal de
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tenir la il·luminació adequada en aquest espai.

I en el cas de l’encreuament del camí del Barranc de la Llet, també el carrer Barcelona, estudiarem el
tema per veure quina actuació cal fer.

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

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Rima.”

Intervenció del Sr. Rima

“Sí, bona tarda. Havíem avançat al senyor Jordan que el nostre vot serà favorable, com no pot ser
d’una altra manera, quan es presenta una moció que el que pretén és millorar un barri de Tortosa, en
aquest cas el barri de Sant Llàtzer, i a més que és bo anar fins aquí, perquè vostè ens dona coses per
millorar, l’equip de govern diu que ja s’estan fent, i tot va fantàstic i meravellós, per tant, estem molt
contents que vostè vagi portant propostes de millora, que l’equip de govern digui que ho està fent
molt bé, i ens afegim una miqueta a la festa, si ens permeten, dient que potser el carril bici aniria molt
bé que es pogués interconnectar amb la resta de Tortosa, que ja seria una cosa fantàstica. Moltes
gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Tomàs.”

Intervenció del Sr. Tomàs

“Gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. Bé, senyor Rima, estem fent el que podem amb allò que
mos vam trobar, és a dir, una raval de Sant Llàtzer molt canviada amb tota una sèrie d’actuacions que
podria enumerar, però bé, ho ha dit, no és una cosa que pugui dir jo directament, sinó que ho ha dit el
company del Grup Municipal de la CUP, que possiblement sigui una moció electoralista. Bé, doncs jo
crec que ja s’ha dit en este plenari, no? Però al final, per donar suport als barris, senyor Jordan, s’han
de tindre recursos, i dels recursos no s’hi val a dir «sí, no, és que natros estem aquí». No, és que
vostès,  en  tot  el  temps  que  portem  de  mandat,  no  han  volgut  estar  en  cap  moment  al  costat
d’aquelles accions que necessitava tirar endavant la ciutat.

Per tant, permeti’m que li faci una relació, sí, d’algunes coses que hem fet, com molt bé vostè ha dit:
l’obertura del Canigó, l’arranjament de diferents trams del carrer Barcelona, la construcció d’unes
escales al pont Tirant lo Blanc, la recuperació de l’escola al barri de Sant Llàtzer, la urbanització de la
plaça Santa Coloma, la construcció i posterior ampliació de l’skateparc, del punt track, l’arranjament
del Barranc de Caputxins i  el Barranc de la Llet –en les dues vessants, la vessant muntanya i  la
vessant que va cap a la via del tren– la millora continuada de la via pública, la creació de nous
aparcaments gratuïts en superfície, les millores al cementiri, la conversió de les antigues escoles en
un nou espai de trobada al barri, i així un llarg etcètera de coses que culminaran en una d’aquelles
accions, una de les quals, evidentment, és el projecte del carrer Barcelona, que com molt bé sap, ha
d’incorporar un carril bici i també ens ha de permetre millorar aquells aspectes que afecten el barri en
l’àmbit de la inundabilitat.

Properament també suprimirem 58 barreres arquitectòniques. Mai hem dit que Tortosa havia treballat
per suprimir barreres arquitectòniques, ni a Sant Llàtzer ni a Ferreries ni a Remolins ni enlloc. És una
feina continuada i  que ens portarà molt  de temps de treball.  De la mateixa manera que hem fet
aquelles millores d’enllumenat que s’han pogut en diferents espais, que consideràvem que s’havia de
fer. Però vostès generalitzen i són els de «no donem suport a pràcticament res i tot està malament»,
no? No, senyor Jordan, el govern es desviu i es desgasta per millorar la ciutat, per mig dels barris i
també dels pobles, i vostès repetidament estan amb aquell  mantra que ho han anat bloquejant tot
sistemàticament. Clar, ara han de córrer, han de vindre al plenari de l’Ajuntament de Tortosa i intentar
fer alguna proposta, com molt bé diu vostè moltes vegades, en positiu, perquè la ciutadania ho ha vist
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claríssimament, que vostès, per més que diuen que tot es fa perquè vostès ho diuen, al final és que
vostès s’estan quedant pràcticament sense discurs. Hi ha altres formacions polítiques d’este plenari,
d’este  ajuntament,  que  tenen  la  capacitat  de  dialogar,  de  compartir  i  d’intentar,  entre  tots,
entendre’ns en diferents moments. Amb vostès, per ara, senyor Jordan, sembla que és impossible,
però és impossible perquè vostès en realitat no n’han volgut mai. Vostès, tot el que sigui anar a la
contra, perfecte, tot el que sigui en positiu, anar a favor de Tortosa, això és com si els molestés una
mica. Moltes gràcies. El nostre vot serà d’abstenció.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció del Sr. Jordan

“Jo, la veritat és que agrairia que votessin en contra, perquè fan este discurs... El que passa és que
com que estan en minoria no volen quedar malament de cara a la ciutadania i, per tant, tots sabem el
que passa.

Però mira, 218 mocions s’han presentat en este plenari en este mandat. Vots en contra de Movem
Tortosa, 4, vots en contra del grup del senyor Domingo Tomás, 69. Per tant, 69 «no» davant de 4 «no».
Esta és la realitat.

I després, els qui han de córrer són vostès precisament, perquè venen eleccions. I han de córrer per a
fer coses que vostès mateixos van dir que al 2017 havien de fer. Perquè natros hem buscat el PAM, i
l’any 2017 s’havia d’arranjar i dignificar la Plaça del Tortosí Absent; any 2017, parlem del mandat
anterior, i no s’ha fet. Per tant, qui està corrent són vostès.

La millora de la il·luminació d’esta via del tren també està al PAM de l’any 2017, per tant, no s’ha fet. I
exactament el mateix amb el tema de les altres qüestions que abans han comentat.

També comentar-li al senyor de la CUP que, mire, electoralista no. Jo no sé si vostè fa propostes de
Tortosa, però natros sí i no ara, sempre, durant tot el mandat i durant els quatre anys. I li demano que
revise els diferents plenaris. Potser vostè sí que és electoralista, que avui ha portat una moció sobre el
tema de l’autodeterminació, quan fa quatre dies la seua diputada va dir que se sentia dolguda perquè
havia enganyat a tothom. Per tant, hauria de revisar també una mica, crec, el que diuen.

I precisament, algunes de les mocions que han portat durant este mandat en el barri de Sant Llàtzer
tenen a vore amb el parc dels Països Catalans, que se’ns va votar en contra i que després ho han fet.
Tenen a vore també amb la rehabilitació d'estès escoles velles, que se mos va votar en contra al
mandat anterior i després es va fer. O tenen a vore amb la millora del Barranc de la Llet, el camí que
abans comentava i que també mos van dir que no, que tot estava bé, i finalment l’han asfaltat.

Natros, mentre siguem el primer grup de l’oposició farem propostes en positiu, fiscalitzarem el govern,
i aquí dir que tot és meravellós i que tot ho fan bé no s’ho trobaran. I també sempre ens trobaran, com
mos caracteritza, en propostes en positiu, en diagnosi, com vam fer amb el tema de la il·luminació dels
carrers, que mos van dir que no i ara han reconegut, perquè estan invertint en molts barris, que en la
majoria  dels  carrers  fa  falta  il·luminació,  com  fa  falta  neteja  o  com  fan  falta  les  barreres
arquitectòniques. Perquè, senyora Bel, natros no li hem dit que n’havien arreglat divuit, hem dit que
n’havíem trobat divuit que faltaven, com a mínim, per arreglar.

Per tant, al final aquí el que la ciutadania valora és qui treballa, qui no treballa. Cadascú, uns des del
govern i uns altres des de l’oposició, i com els deia des d’un principi, esta proposta és una proposta
que ve per demandes de la gent del barri de Sant Llàtzer, i encara que els pese, natros la portem i
esperem que reaccionen i que ho tirin endavant. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

12. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA–TORTOSA SÍ–ACORD
MUNICIPAL  PER UN PARC MUNICIPAL TEODOR GONZÁLEZ  DIGNE PER A  LES TORTOSINES I  ELS
TORTOSINS .

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

« Si consultem el web www.tortosaturisme.cat , hi trobem l’entrada “El Parc Municipal i la Llotja”. En la
descripció del parc es fa referència al seu disseny segons el model de jardins romàntics amb trets
modernistes. 

Hi  continua  “S’hi  poden  distingir  dos  tractaments  paisatgístics  diferenciats:  un  passeig  central
flanquejat per plàtans, que exerceix de majestuosa avinguda, i petits i laberíntics parterres, dibuixats
amb vegetació, a la zona més propera al riu.” 

I més endavant “Cal fer esment també de la gran varietat botànica que presenta la seua vegetació,
combinant fantàsticament espècies autòctones amb d’altres d’exòtiques constituint un veritable oasi i
punt de trobada dels esdeveniments ciutadans.” 

Quan llegim aquestes descripcions la nostra ment no pensa en el parc que tenim avui dia. I no ens
imaginem la decepció de les persones visitants de nou. 

El model de jardí romàntic ens fa pensar en un jardí verd, però res més lluny de la realitat, el que
trobem és un terreny sec i polsós, amb pocs espais verds que per la seua configuració no conviden a
la usuària a asseure’s o estirar-se aprofitant les ombres per refrescar-se davant les altes temperatures
que ja van sent habituals a la nostra ciutat.
 
Respecte  el  passeig  central,  els  plàtans  que  l’emmarquen  no  han  estat  tractats  amb  la  cura
necessària. 

En el conjunt del parc hi trobem a faltar fulles verdes noves, flors, que donin la sensació de vegetació i
convidin a passejar-hi. 

En relació a les flors, en moments puntuals, davant d’esdeveniments que se celebren al parc, es fa
una plantada de plantes de flors caduques i un cop es moren, cal esperar el proper esdeveniment per
tornar a veure’n. No pensen que seria millor plantar-hi plantes autòctones que permetin gaudir de
verd i flor el màxim temps possible? 

Si fem ús de l’hemeroteca , ara fa un any trobàvem la notícia de la instal·lació al parc de la font de la
plaça de l’Ajuntament,  una actuació  que va  tenir  un cost  de 72 mil  €,  com a part  d’un conjunt
d’actuacions d’ampliació de l’arbrat i la jardineria al parc, pressupostat en un import de 225 mil €. I
què en queda d’aquestes actuacions? 

I ara que parlem de l’antiga font de la plaça de l’Ajuntament,  ja forma part  dels despropòsits en
relació a l’aigua que trobem al parc. Junt amb la font de l’entrada per les escales i el llac, són un niu
de brutícia i de mosquits, de la mateixa manera que comentàvem el mes passat de les basses del Ps.
de Ribera. 

Per una altra banda, com hi accedim al parc? Les entrades no inviten a entrar-hi. L’entrada de les
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escales, escales amb un accés limitat, en la urbanització de retirada del pont del tren va perdre el pas
de zebra que permetia creuar l’av. Generalitat al mateix davant. Les del carrer Rosselló només les
trobes si les coneixes. I les de la banda del riu, on s’ha de passar entre els vehicles estacionats. 
Cal dignificar el Parc Municipal com a espai  de trobada que és. I  també aconseguir que sigui  un
referent per al jovent amb alguna activitat, de tant en tant, adreçada a la gent jove que els permeti
compartir-hi l’espai. 

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

ACORDS 

PRIMER.- Dur a terme les actuacions necessàries per fer del Parc Municipal un espai digne  per al
gaudi de les tortosines i els tortosins, amb un manteniment adequat segons les diferents estacions de
l’any, i amb un nou disseny dels accessos que milloren la seva integració com espai verd de la Ciutat. 

SEGON.- Fomentar l’ús del Parc Municipal com a espai de trobada del jovent, amb alguna activitat
adreçada específicament a la gent jove.
 
TERCER.- Traslladar aquests acords a la Federació de l’Associació de Veïns de Tortosa.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

Passem al següent punt de l’ordre del dia, proposta del Grup Municipal d’Esquerra Republicana –
Tortosa  Sí  –  Acord  Municipal,  per  un  parc  municipal  Teodor  González  digne  per  als  tortosins  i
tortosines. Té la paraula el senyor Faura.”

Intervenció del Sr. Faura

“Gràcies,  alcaldessa.  Companys  regidors  i  regidores.  Bé,  si  consultem  la  pàgina  web  de
Tortosaturisme.cat, trobarem una descripció del parc Teodoro González que certament ens motiva,
no? Diu que respon a un model de jardí romàntic i de trets modernistes. Diu que s’hi poden distingir
dos tractaments paisatgístics diferenciats,  un passeig central  flanquejat per  plàtans, que exerceix
amb majestuosa avinguda,  i  petits  i  laberíntics  parterres  dibuixats  amb vegetació  a la  zona més
propera al riu. Més endavant també fa referència a la gran varietat botànica que presenta la seua
vegetació, constituint un veritable oasi i punt de trobada dels esdeveniments ciutadans.

Quan estem llegint  això a la  pàgina web,  entenem que si  ens ve al  cap com hauria de ser  este
hipotètic parc, hauria de ser un parc certament impressionant. Però la realitat no és està, la realitat és
que el parc no respon a la descripció que posa a la pàgina web. Imaginem-nos la decepció que poden
tindre aquelles persones que el visiten per primer cop.

El model de jardí romàntic ens fa pensar en un jardí verd, però el cert és que no és així. Trobem un
terreny sec i polsós, amb pocs espais verds, que per la seva configuració no conviden a la usuària o
usuari a seure aprofitant les ombres per refrescar-se davant les altes temperatures que ja van sent
habituals a la nostra ciutat.

Respecte al passeig centrals, els plàtans que l’emmarquen fa temps que no estan tractats amb la
cura necessària, i en el conjunt del parc trobem a faltar fulles verdes, noves, flors, més vegetació. I en
relació amb les flors, sí que volem matisar que en moments puntuals, i davant d’esdeveniments que
se celebren al parc, es fa una plantada de plantes amb flors caduques, i un cop es moren cal esperar
al proper esdeveniment per a tornar-les a veure. No pensem que potser seria millor plantar-hi plantes
autòctones que permetin tenir verd i flor el màxim temps possible? 

Si tirem d’hemeroteca, veurem que ara fa un any hi va haver la noticia que s’instal·lava al parc Teodor
González la font de la plaça de l’ajuntament en una actuació que va tenir un cost de 72.000 euros. I
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això s’anunciava com tot un conjunt d’actuacions d’implementació d’arbrat i de jardineria al parc, que
es  va  pressupostar  en  225.000  euros.  No  hem vist  cap  actuació  material  que  responga  a  este
pressupost inicial de 225.000 euros.

Natros,  per  desitjar,  voldríem un parc que mantenint l’esperit  del  parc que tenim ara,  tingués un
disseny més actual, com el dels espais verds de les ciutats més avantguardistes. Però en tot cas,
siguem possibilistes i en el que volem incidir de manera urgent és en la necessitat de millorar l’espai
de la vegetació i en un nou disseny dels seus accessos.

Quant als accessos, pensem que estan configurats com aquell parc que formava part del final de la
ciutat. Fa molts anys enrere, quan jo era petit, efectivament, el parc estava a l’entrada de Tortosa, i
això responia, l’actual entrada, l’actual accés principal, a través de tot un seguit d’escales perquè allà
al davant hi havia un pas de vianants que et permetia travessar l’avinguda de la Generalitat. Avui en
dia ni està el pas de vianants ni el parc està als afores de Tortosa, sinó que està ben bé al centre. Per
tant, potser caldria millorar este tipo d’accessibilitat al parc, perquè d’alguna manera també penso en
aquelles persones que tenen una mobilitat reduïda.

Però és que d’altra banda, si volem entrar al parc a través del carrer Rosselló, és ben bé laberíntic,
no?, és difícil trobar l’entrada pel carrer Rosselló, a menys que la conegués, i això és perquè el parc
està pensat..., estava situat a la part final, o a l’entrada, com es vulga mirar, de Tortosa, i per tant,
d’esquena al carrer Rosselló. Caldria obrir el parc al carrer Rosselló.

Més fàcil ho tenim si venim de la vora del riu, del passeig Moreira, però en tot cas allí sí que hi ha una
sèrie  de  vehicles  que  també  ho  dificulten.  Per  tant,  sí  que  demanaríem que  es  pensés,  ja  que
disposem d’aquests 225.000 euros per a invertir al parc Teodor González, sí que voldríem que es
pensés una miqueta en millorar este tipus d’accessos que li donessen una millor integració del parc
com a pulmó dins de la ciutat.

També voldríem que el  parc Teodor González s’hi  fessin tot un seguit  d’activitats que estiguessin
adreçades a la gent jove, de tal manera que es tornés una miqueta a recuperar aquella tradició que el
parc és un lloc de trobada, i també de trobada per a la joventut. I per a tot això és que els demano que
adoptem els següents acords: en primer lloc, dur a terme les actuacions necessàries per fer del parc
municipal un espai  digne per gaudir tots els  tortosins i  totes les tortosines amb un manteniment
adequat, segons les diferents estacions de l’any, i amb un nou disseny d’accessos que milloren la
seva integració com a espai verd de la ciutat; en segon lloc, fomentar l’ús del parc municipal com a
espai de trobada del jovent, amb alguna activitat adreçada específicament per a la gent jove; i en
tercer  lloc,  traslladar  aquests  acords  a  la  Federació  d’Associacions  de  Veïns  de  Tortosa.  Moltes
gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Bé, primer de tot, voldria replicar al senyor Jordan, que veig que s’ha encès molt quan he comentat
que enteníem que era  una  moció  de caire  electoralista,  i  en la  rèplica  no  cal  intentar  enganyar
desviant l’atenció, perquè vostè sap que les mocions es presenten, com a mínim una setmana abans
del ple. Ha dit que si han presentat la moció perquè la diputada va fer unes declaracions. Les devia fer
dijous o divendres, una antiga diputada, i la moció està presentada fa al voltant de deu dies.

Dit això, natros, diguéssem, en termes generals estem d’acord amb què cal, o que es podrien fer
actuacions que milloressen l’accessibilitat i determinats aspectes del parc. Sí que no estem d’acord
amb un aspecte que contempla la moció, que d’alguna manera reivindica la despesa de 225.000
euros. Una despesa amb la que no estem d’acord, diguéssem, que va ser aprovada al pressupost, i
que natros, amb esta despesa no estem d’acord. I per això mos abstindrem en relació a la proposta,
simplement per este fet, perquè entenem que hi ha altres prioritats a nivell  urbanístic a la ciutat
abans que fer una despesa així, tot i que sé que ens acords no surt, però sí que surten en la part
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expositiva.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Demanem silenci al públic, si us plau. Té la paraula el senyor Albacar.”

Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Des de Ciutadans estem a favor de la millora de la
qualitat de vida dels tortosins. Millorar el parc municipal Teodor González entenem que fa millorar el
nivell de servei. Això és el que volem, amb rigor i planificació, per millorar de forma continua la nostra
ciutat. Natros sempre votem a favor de les coses positives i en contra del que no afavorix Tortosa. Per
això el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula la senyora Valdés.”

Intervenció de la Sra. Valdés

“Alcaldessa, regidors i regidores. Senyor Faura, des del Partit dels Socialistes i com a part del govern
municipal, estem d’acord amb què el parc Teodor González és un dels eixos principals de la ciutat, i ha
de ser un espai de trobada, per descomptat, digne i agradable. Evidentment, s’estan duent a terme
accions en este sentit, però per respondre algunes de les qüestions que vostè planteja al redactat de
la seva moció, hem d’aclarir que la instal·lació al parc de la font de la plaça de l’ajuntament va ser una
obra conjunta, tant en la seva gestió com en la seva execució, entre l’ajuntament i l’empresa d’aigües.
I  pel  que respecta al  conjunt  d’actuacions pressupostades per  import  de 225.000 euros,  queda,
company Faura,  quasi  el  total  de  la  partida,  al  marge de diferents  encàrrecs  de  treballs  tècnics
puntuals.

Quant al primer acord, complirem amb les actuacions necessàries per tal de fer del parc un espai
encara més digne amb l’esforç tant dels membres de govern com dels tècnics implicats, garantint l’ús
del parc com un espai de trobada i fomentant les activitats i l’ús no exclusiu per a la gent jove, sinó
també per a la gent gran i els infants, com s’ha fet amb la implantació de gronxadors infantils i nous
llocs a l’entorn del llac vell.

Per tant, el nostre vot serà d’abstenció a la seva proposta. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Vallespí.”

Intervenció del Sr. Vallespí

“Regidores i regidors, segur que quan Joan Abril Guanyabens projectava i executava, entre 1885 i
1892,  el  parc  municipal,  pensava  que  les  generacions  posteriors  ho  agrairien  i  segur  que  el
millorarien. Som les generacions posteriors, i segur que agraïm el seu disseny, però no hem sabut
estar  a  l’altura  i  no  l’hem millorat  ni  de  bon tros.  Quanta  raó,  senyor  Faura,  en l’acurat  detall  i
explicació d’aquesta moció. Em prenc la llicència d’incloure unes quantes ampliacions a les seves
explicacions, que de segur compartiran totes i tots vostès, tot i que algunes o alguns ho interpretaran
com un posicionament negatiu del nostre grup municipal, com ens diuen sempre. Sabem, saben, que
no és veritat.

Si el senyor Joan, aquell bon senyor, cap dels jardiners del parc municipal pels anys 1954, pogués
obrir els ulls per unes hores, segur que quedaria del tot trasbalsat , es trauria el seu barret habitual de
palla i començaria a preguntar-se o a preguntar-nos: què heu fet? On són els bancs amb un disseny
espectacular  del  passeig  central?  On  són  tots  els  rosers  de  la  pujada  al  llac  per  les  zones
modernistes? On són els peixets rojos del llac gran? I el llac vell, encara no l’heu trobat un profit? I
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dels sis-set companys fixes per un manteniment acurat del parc, quants en teniu ara? I no feu la poda
dels plataners i resta d’arbrat al Nadal, com és preceptiu? I no canvieu cada divendres l’aigua de la
font petita, com sempre s’ha fet? I no heu tingut la dignitat de fer una obra per eliminar les barreres
arquitectòniques de les escales? I no creieu que l’edifici de la nau s’hauria de dignificar? I teniu el
parc infantil sense cap ombra? I teniu els únics lavabos públics de la ciutat en diumenge, i ara, a diari,
tancats? I manteniu totes les fulles seques per tots els jardins, tots els dies de l’any? I de la font que
heu portat de la plaça de l’ajuntament, sabeu que ja no surt aigua els matins i tardes d’estiu? I, com a
mínim, no canvieu l’aigua i netegeu el llac gran cada dos mesos? I no manteniu un policia local fix
vigilant per tots els racons, com es feia tota la vida? Pobre senyor Joan, es tornaria a posar el barret
de palla i amb el cap baix desapareixeria.

Senyor Faura, Tortosa i els seus visitants no es mereixen aquest parc. Com diu vostè als seus acords,
hem de fer el possible per tornar a fomentar l’ús del parc municipal com a espai de trobada de la
joventut, i una gran dignificació com a lloc de descans, relaxació i oxigenació per a la gent gran i la no
tan gran. Segur que no tornarem a veure els diumenges i dies de festa al matí el passeig central del
parc de gom a gom, però potser podríem haver d’intentar que continués sent l’orgull de la ciutat de
Tortosa. Una altra moció de Tortosa i per a Tortosa. I com no pot ser d’altra forma, el Grup Municipal
de Movem Tortosa votarà a favor. Moltes gràcies. 

I volia potser incloure que no sé si és populista o no, senyor Arnau, però és una moció de ciutat.” 

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Té la paraula el senyor Tomàs.”

Intervenció del Sr. Tomàs

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. El senyor Joan, amb el seu  gorro de palla, diria: «I
vostès, els de Movem, on estaven, senyor Vallespí?» En algun moment van negociar alguna cosa i van
exercir  alguna  prioritat  sobre  estès  accions  que  ara  mos  acaba  d’enumerar  d’esta  manera  tan
poètica? Doncs la més calent, a l’aigüera. 

Dit d’una altra manera: jo crec que és una moció d’un altre grup municipal però que a vostès ja els ha
anat bé perquè la porten al terreny, evidentment, electoralista. Mire, s’ha fet la implementació del nou
espai  amb  la  màquina  del  Carrilet.  S’ha  traslladat,  com  s’ha  dit  aquí,  la  font  de  la  plaça  de
l’ajuntament que, per cert, vostès tampoc volien en aquell moment i criticaven molt, igual que ara
també van dient per les cantonades que el carrer Cervantes tampoc s’ha de fer. És a dir, venen aquí,
al ple, mos diuen que el carrer Cervantes és un carrer cèntric, i després, quan mos hi posem, llavors
resulta que no toca. Però bé, senyor Faura, la moció l’hem de compartir i l’hem de debatre amb vostè. 

En tot cas, en està ocasió ens hi  abstindrem, i  ens hi abstindrem perquè creiem que forma part
d’altres debats que ens ha anat introduint en la pròpia moció. Ens ha parlat del carrer Rosselló, que si
l’accés potser no està prou clar quan és una zona que tots els veïns de Voraparc i que creuen pel
Temple l’utilitzen, el propi col·legi de les Teresianes, i, per tant, no tenim d’alguna manera un indicador
al respecte.

Tampoc em consta que hàgim suprimit cap pas a l’entrada del passeig central. En tot cas, no és un
objecte  tampoc  de  discussió  entre  nosaltres,  però  sí  dir-li  que  estem  a  l’espera  que  es  pugui
desencallar el nou contracte de jardineria, que ens permetrà doblar els recursos, que ens permetrà
també incorporar més personal, i que d’altra banda, l’esforç que s’està fent per tal de fer activitats al
parc és important. Recentment s’ha fet el festival de final de curs d’una entitat de cultura popular;
s’han fet concerts solidaris de joventuts musicals; en breu ens comença la mostra de jazz; fa poc
relativament un concert  del  certamen de piano que,  per  cert,  aprofito des d’aquí  per  felicitar-los,
també es va realitzar al parc municipal Teodor González; com també hem començat a treballar amb
les penyes, amb la pròpia alcaldessa, i recuperem per a les festes majors de la Cinta tota l’activitat del
parc més, amb motiu de la vint-i-cinquena edició de la festa del Renaixement, un emplaçament cèntric
per tal d’exercir este últim dia de celebració, amb la magnífica desfilada, no?
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Per tant, en el que portem de mandat jo crec que s’han fet tota una sèrie d’accions en les quals hi ha
hagut  diferents  modificacions  pressupostàries  que  el  seu  grup  en  aquell  moment  no  va  votar
favorablement. Està raó és un dels motius de la nostra abstenció. I d’altra banda també dir-li  que
també estem a l’espera de poder executar tota una sèrie de millores que sí que fan referència a la
seua  proposta  i  a  la  seua  moció,  on  ens parla  d’estos  225.000 euros.  Tenim tota  una sèrie  de
propostes tècniques damunt de la taula, i preveiem en breu –segurament en breu és ja després de
festes  de  la  Cinta,  quan  a  nivell  de  climatologia  és  possible  realitzar  l’actuació–  poder  fer  està
intervenció important al parc municipal...” 

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Se li ha acabat el temps.”

Intervenció del Sr. Tomàs

“... Teodor González. Moltes gràcies, alcaldessa.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció del Sr. Faura

“Gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. Agrair a tots els grups polítics que han votat favorablement,
inclús agrair les abstencions, perquè amb això aconseguim aprovar la moció.

De totes formes, senyor Domingo, uns matisos. L’entrada pel carrer Rosselló segur que els veïns la
coneixen, només faltaria. El fet que li digui que faci falta una brúixola per a trobar-la és figurat, no és
una cosa real. Però el que sí que és cert és que tal com està configurat, està configurat el parc
d’esquena al carrer Rosselló. Per tant, entenem que per estar ben integrat hauria de buscar-se un
sistema d’accessibilitat diferent.

No li he dit que s’obrís cap accés a través del passeig central, el que he dit que l’accés principal, que
està fet per aquelles escales, tenia tot el sentit del món abans, quan el parc estava a la sortida de
Tortosa, i hi havia –el que passa és que vostè és bastant més jove que jo i no se’n recorda– un pas de
vianants que permetia travessar l’avinguda de la Generalitat, i tenia llavors tot el sentit. Avui en dia, és
que clar, no té gaire sentit això.

En definitiva, si té vostè els 225.000 euros, que com mos ha recordat també la representant del PSC,
encara no s’han disposat, seria una bona oportunitat per a introduir estès millores de disseny que
hem suggerit des d’Esquerra Republicana. En tot cas, hi insisteixo, el agraïment als que han votat que
sí,  i  també l’agraïment,  perquè així  permeteu l’aprovació,  d’aquells  que us  heu abstingut.  Moltes
gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies.»

*-*-*

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

13. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA–TORTOSA SÍ–ACORD
MUNICIPAL  PER LA CREACIÓ I PARTICIPACIÓ DEL GOVERN ESPANYOL EN UN FONS DE TRANSICIÓ
JUSTA DE LES ZONES NUCLEARS CATALANES.
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Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal  Esquerra Republicana de
Catalunya–Tortosa Sí–Acord Municipal :

«Els  habitants  dels  territoris  propers  a  les  centrals  nuclears  d’Ascó  i  Vandellòs  segueixen  amb
preocupació  l’anunciada  finalització  de la  vida  útil  d’aquestes  centrals,  prevista  per  a  la  dècada
vinent, sabedors de l’impacte laboral i social que pot representar per al futur dels seus pobles. Aquest
fet  obliga  el  govern  espanyol  a  planificar  i  actuar,  amb  anterioritat  al  seu  tancament,  oferint
instruments i recursos que facin possible diversificar l’economia de les zones nuclears amb l’objectiu
de revertir la pèrdua de llocs de treball i oferir una oportunitat de futur per als habitants d’aquells
municipis.  

A data d’avui cap govern espanyol ha presentat un Pla de Transició nuclear o Transició justa per a les
zones nuclears, malgrat l’anunci de les dates del tancament de les centrals. És important recordar
que la competència en matèria nuclear correspon a l’Estat, i  que tots els milions d’euros que les
centrals generen en impostos són recaptats pel govern espanyol. 

Per exemple, el Fons per al finançament de les activitats del Pla General de Residus radioactius va
recaptar 468 milions d’euros l’any 2020 en forma de prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari. La previsió és que al final de la vida útil de les centrals nuclears el Fons hagi arribat als
11.000 milions d’euros. Addicionalment, l’Estat recapta al voltant de 300 milions l’any per impostos
directament vinculats a la producció nuclear. 

Sent imprescindible haver de dotar de finançament necessari la gestió dels residus radioactius i el
futur desmantellament de les instal·lacions nuclears, entenem que també és molt important dotar un
fons que faci possible reorientar les economies locals que avui dia són molt dependents de l’activitat
que generen les centrals nuclears. 

Durant els darrers anys, els governs de PP i PSOE, no només no han previst, ni anunciat cap Pla de
transició nuclear,  sinó que a més, via el Tribunal  Constitucional,  han impedit  diferents intents del
Govern  de  Catalunya d’implementar  un  impost  de  caràcter  nuclear  per  a  crear  un  Fons  que  fes
possible actuar abans del tancament de les centrals. 

Davant la inacció del govern espanyol, el gener de 2015 la Generalitat de Catalunya impulsava, a
proposta d’Esquerra Republicana, la creació de dos impostos de caràcter ambiental, aplegats a la Llei
12/2014, del 10 de octubre. Aquesta Llei determinava que el 10 % del recaptat amb l’impost sobre la
producció d’energia elèctrica d’origen nuclear de les centrals catalanes repercutiria  als municipis
situats  a  les  àrees  nuclears.  L’objectiu  era  crear  un  Fons  econòmic  de  Transició  nuclear  per  a
diversificar i reactivar l’economia d’aquestes zones arran del tancament de les centrals. Aquest Fons
es destinaria a crear un teixit econòmic que facilitaria l’aparició i impuls de nous sectors productius,
ajudant a la instal·lació de noves empreses i la creació de nous llocs de treball que substituirien els
desapareguts pel tancament nuclear. 

Lamentablement, el Tribunal Constitucional, a instàncies del govern del PP, declarava inconstitucional
aquest impost l’abril de 2016. La Generalitat, posteriorment, va continuar amb l’intent, i va crear un
nou impost amb què destinar el 20% del recaptat al Fons per a la reactivació econòmica i laboral de
les zones nuclears, però va tornar a xocar amb un nou recurs davant del Tribunal Constitucional, i el
manteniment del mateix, per part del govern del PSOE. El nou impost va ser anul·lat pel Tribunal el
març de 2019, obligant a la Generalitat a retornar els 17 milions que ja havia recaptat durant els anys
2017 i 2018. 

Per últim, al tercer intent de la Generalitat, va anar la vençuda. Gràcies a  la Llei 5/2020, de Mesures
Fiscals, es va incorporar un nou impost sobre les instal·lacions que tenien afectació sobre el medi
ambient, i amb l’aprovació posterior de la Llei de Mesures Fiscals per a l’any  2022 es va modificar
l’Article 8 amb què s’afectava el 20% dels ingressos recaptats de les centrals nuclears per a dotar així
el Fons català de Transició Nuclear. 

Per tant, set anys després la Generalitat de Catalunya podia crear un Fons que aportarà 24 milions
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d’euros anuals a les zones nuclears catalanes, fins al tancament de les centrals.  Mentrestant,  el
govern espanyol continua fent deixadesa de la seva responsabilitat respecte el futur de les zones
nuclears i la necessitat d’assegurar una transició laboral, econòmica i ecològica justa. 

El govern espanyol no ha establert cap conveni de Transició Justa destinat al manteniment i creació
d’activitat  i  ocupació  de  les  zones  exposades  al  tancament  nuclear;  a  diferència  dels  que  sí  ha
impulsat en altres àmbits energètics afectats, com el de combustibles fòssils o les centrals tèrmiques.
Ni  tampoc ha establert  una proposta  de calendarització  i  actuació  d’acompanyament  a  sectors  i
col·lectius en risc, assegurant la fixació de població a les zones afectades pel tancament nuclear; i la
promoció d’una diversificació i especialització coherent amb el context socioeconòmic. 

Davant la responsabilitat del govern espanyol en matèria nuclear, i la necessitat d’assegurar un futur
econòmic i laboral per als pobles de les zones nuclears d’Ascó, Vandellòs i Cofrents, el grup d’ERC
Tortosa Sí de l’Ajuntament de Tortosa proposa l’adopció dels següents:

ACORDS 

PRIMER.- Demanar al govern espanyol que elabori i implementi un Pla de Transició nuclear,  a partir
de  2023,  per  assegurar  la  diversificació  econòmica  i  la  reindustrialització  de  les  àrees  nuclears
d’Ascó, Vandellòs i Cofrents arran del tancament definitiu de les centrals.

SEGON.- Demanar al govern espanyol que a partir de 2023 contribueixi a dotar el Fons de Transició
Nuclear de la Generalitat de Catalunya amb el mateix import que aporta anualment l’administració
catalana,  mitjançant  la  recaptació  finalista  de  l’impost  sobre  les  instal·lacions  amb  impacte
mediambiental; i que  aniran a càrrec dels ingressos públics estatals provinents del sector de l’energia
nuclear. 

TERCER.-  Traslladar els  acords anteriors a la  Conselleria  d’Empresa i  Treball  de la  Generalitat  de
Catalunya, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al Ministerio de Indústria,
Comercio y Turismo, als grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passem al següent punt de l’ordre del dia, proposta del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Tortosa Sí – Acord Municipal, per a la creació i participació del Govern espanyol en un
fons de transició justa de les zones nuclears catalanes. Té la paraula la senyora Maria Jesús Viña.”

Intervenció de la Sra. Viña

“Gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Els habitants dels territoris propers a les centrals nuclears
d’Ascó i Vandellòs seguixen amb preocupació l’anunciada finalització de la vida útil d'estès centrals,
prevista per a la dècada vinent. 

Sabedors de l’impacte laboral i social que pot representar per al futur dels seus pobles, este fet obliga
al  Govern  espanyol  a  planificar  i  actuar  amb anterioritat  al  seu  tancament,  oferint  instruments  i
recursos que facin possible diversificar l’economia de les zones nuclears, amb l’objectiu de revertir la
pèrdua de llocs de treball i oferir una oportunitat de futur per als habitants d’estos municipis.

A data d’avui, cap govern espanyol ha presentat un pla de transició nuclear o transició justa per a les
zones nuclears, malgrat l’anunci de les dates del tancament de les centrals. És important recordar
que la competència en matèria nuclear correspon a l’Estat, i  que tots els milions d’euros que les
centrals nuclears generen en impostos són recaptats pel Govern espanyol. Per exemple, el fons per al
finançament de les activitats del Pla general de residus radioactius, va recaptar 468 milions d’euros
l’any 2020, i la previsió és que fins al final de la vida útil de les nuclears arriben a 11.000 milions
d’euros de recaptació.
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Addicionalment, l’Estat recapta al voltant de 300 milions l’any per impostos directament vinculats a la
producció nuclear. És molt important dotar un fons que faci possible reorientar les economies locals,
que avui dia són molt dependents de l’activitat que generen les centrals. Durant els darrers anys, els
governs del PP i PSOE no només no han previst ni anunciat cap pla de transició nuclear, sinó que, a
més,  via  el  Tribunal  Constitucional  han  impedit  diferents  intents  del  Govern  de  Catalunya
d’implementar un impost de caràcter nuclear per a crear un fons que fes possible actuar abans del
tancament de les centrals.

Davant de la inacció del Govern espanyol, al gener del 2015 la Generalitat impulsava dos impostos a
proposta d’Esquerra Republicana, amb l’objectiu de crear un fons econòmic de transició nuclear per a
diversificar  i  reactivar  l’economia  d’estes  zones,  arran  del  tancament  de  les  nuclears.
Lamentablement, el Tribunal Constitucional, a instàncies del Govern del PP, declarava inconstitucional
este impost l’abril del 2016. La Generalitat posteriorment va continuar amb l’intent, va crear un nou
impost amb el que es destinés un 20 per cent del recaptat al fons de la reactivació econòmica, però
va tornar a xocar amb un nou recurs davant del Tribunal Constitucional i el manteniment del mateix
pel Partit Socialista.

Per últim, al tercer intent de la Generalitat va anar la vençuda, amb l’aprovació de la Llei de mesures
fiscals per a l’any 2022, amb què s’afectava un 20 per cent dels ingressos recaptats, per a dotar així
el Fons català de transició nuclear. Per tant, set anys després, la Generalitat de Catalunya podia crear
un fons que aportarà 24 milions d’euros anuals a les zones nuclears catalanes fins al tancament de
les centrals.

Mentrestant, el Govern espanyol continua fent deixadesa de la seua responsabilitat respecte al futur
de les zones nuclears i la necessitat d’assegurar una transició laboral, econòmica i ecològica justa. No
ha establert cap conveni de transició justa destinat al manteniment i creació d’activitat i ocupació a
les zones exposades al tancament nuclear, a diferència del que sí que ha impulsat en altres àmbits
energètics afectats, com el combustible fòssil o les centrals tèrmiques, ni tampoc ha establert una
proposta de calendarització i actuació d’acompanyament a sectors i col·lectius en risc, assegurant la
fixació de la població a les zones afectades pel tancament nuclear, i la promoció d’una diversificació i
especialització coherent amb el context socioeconòmic. 

Davant la responsabilitat del Govern espanyol en matèria nuclear i la necessitat d’assegurar el futur
econòmic  i  laborals  per  als  pobles  de  les  zones  nuclears  d’Ascó,  Vandellós  i  Cofrents,  el  Grup
d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Tortosa proposa l’adopció dels següents acords: demanar
al  Govern  espanyol  que  elabori  i  implementi  un  pla  de  transició  nuclear  a  partir  del  2023,  per
assegurar la diversificació econòmica i la reindustrialització de les àrees nuclears d’Ascó, Vandellós i
Cofrents, arran del tancament definitiu de les centrals; en segon lloc, demanar al Govern espanyol
que, a partir  del 2023, contribueixi a dotar el Fons de transició nuclear de la Generalitat amb el
mateix impost que aporta anualment l’Administració catalana, mitjançant la recaptació finalista de
l’impost sobre les instal·lacions amb impacte mediambiental, i  que aniran a càrrec dels ingressos
públics  estatals  provinents  del  sector  de  l’energia  nuclear;  i  en  tercer  lloc,  traslladar  els  acords
anteriors  a  la  conselleria  d’Empresa  i  Treball  de  la  Generalitat,  al  Ministerio  para  la  Transición
Ecológica  y  el  Reto  Demográfico,  al  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo,  y  als  grups
parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies, alcaldessa. Bé, natros votarem que sí, però volem matisar-ho. Pretén retornar al territori uns
diners  que  ja  fa  dècades  que  haurien  d’haver  anar  rebent.  Ara  bé,  si  ara  la  Generalitat  només
aportarà, encara no ho ha fet, el 20 per cent del que es recapta, que serien uns 24 milions d’euros,
considerem que és ridícul i, per tant, demanem més, evidentment molt més del 20 per cent. 

Als territoris que porten dècades patint les conseqüències d’acollir unes centrals nuclears no se’ls ha
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retornat pràcticament res, ni el Govern català ni el Govern espanyol,  per tant,  allò just seria que,
malgrat  tard,  es  comencés  a  revertir  està  injustícia  territorial,  i  que  tant  el  Govern  català  com
l’espanyol retornessin al territori  els recursos econòmics que hem perdut en les últimes dècades.
Estos diners haurien de ser invertits amb visió de territori, posant especial èmfasi a la Ribera d’Ebre i
la Terra Alta, i que servisquen per a reindustrialitzar el territori i dotar-lo de les infraestructures que
necessiten, i no abocar el futur a la indústria turística, com sembla que és la tendència.

Alhora,  també  esperem  que  estòs  recursos  no  siguen  per  a  fomentar  la  massificació  eòlica  i
fotovoltaica, o en part; tornaríem a cometre un altre error per al territori.

Dels acords, estem plenament d’acord amb el primer, i amb relació al segon, tot i que considerem que
el percentatge reclamat s’hauria de situar el més a prop possible del 100 per cent en comptes del 20
per cent que es reclama, hi votarem a favor.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Bé, natros donarem algunes dades: l’any 2021 va ser
l’any en què Espanya va comprar més energia nuclear a França. Va ser el màxim històric de compra
d’energia nuclear a França.

Compartim la preocupació real per la descarbonització i també estem preocupats perquè volem una
baixada real del preu de l’energia. Creiem que són coses importants que la ciutadania reclama a totes
les instàncies.

Després, al nostre país actualment hi ha set reactors actius, mos ha sorprès que només parle de tres,
perquè hi ha cinc plantes diferents. Segons les dades del Foro Nuclear, és el desè any consecutiu que
la  nuclear  és  la  font  que  més  electricitat  genera  al  sistema elèctric  espanyol.  En  concret,  hi  ha
reactors...,  a  mesura que aniran tancant  els  reactors  espanyols  progressivament.  El  d’Almaraz I  i
Almaraz II tancaran al 2027 i el 2028; Ascó I es desconnectarà al 2029; a finals de 2030, si no hi ha
canvis al calendari, també haurà tancat Ascó II; i cinc anys després Cofrents i Vandellòs II, per tant,
respectivament al 2033 i 2034; i per últim, l’any 2035 tancarà la central de Trillo.

Llavors, natros el que veiem és que l’important és donar un bon servei als ciutadans. Reduir el preu
de la llum, garantir la feina als que es quedaran sense feina pels tancaments d'estès nuclears, però
sembla que a vostès només els interessa tindre la competència, i resulta que quan la tenen en part,
l’únic que fan és portar el 20 per cent al territori, i de l’altre 80 per cent no surt beneficia la gent que
realment ho necessita, que som els de les Terres de l’Ebre. Volem discriminació positiva cap a les
Terres de l’Ebre, i no el que fan vostès, que és només portar el 20 per cent al territori. Per a nosaltres,
l’important és donar un bon servei als usuaris, per tant, el nostre vot serà en contra. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Roig.”

Intervenció del Sr. Roig

“Gràcies,  alcaldessa. Senyores regidores,  senyors regidors.  Senyora Viña,  el  Govern espanyol  està
ocupant-se de les zones en què s’han de tancar instal·lacions d’energia contaminant o perillosa, i ho
ha començat a fer per les del carbó, com era natural, perquè eren els primers que s’havien de tancar.
Allí s’han posat en marxa plans de recuperació i/o de compensació, basats en la molt bona mesura
d’implementar energies renovables de forma massiva, per exemple Andorra de Terol. 

No vull pensar en el que hauria passat si hagués proposat instal·lar massivament energies renovables
al voltant de les nuclears catalanes, donada l’oposició amb què s’hauria trobat des del propi Govern
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de la Generalitat de Catalunya. El Govern de Pedro Sánchez va constituir ara fa dos anys l’Instituto
para la Transición Justa, que és l’organisme d’elaborar i implementar estòs plans de compensació i de
suport a l’economia de centrals de carbó en un inici, i després de les nuclears quan estigui a prop el
seu tancament. 

Benvinguda sigui, senyora Viña, la seva preocupació per les zones nuclears catalanes, que mai no han
estat preocupació d’Esquerra Republicana ni dels governs independentistes de la Generalitat. Quan
sigui el moment, el Govern d’Espanya farà el que ha de fer. Ara, el que hauria de fer el Govern català
és plantejar idees, projectes de desenvolupament per a les comarques nuclears, una de les quals, la
Ribera d’Ebre, és una de les més oblidades del Govern de la Generalitat des de fa molts anys. En
canvi ara, el Govern de la Generalitat ha convocat una reunió el dia 6 a Ascó demanant prèviament als
ajuntaments que vagin dient quins són els projectes que pensen que s’han de desenvolupar.

Senyora Viña, no caldria que preguntéssim les reivindicacions i necessitats de la comarca, i de les
comarques del  territori,  ja  les  hauria  de conèixer  el  Govern de Catalunya,  i  si  és  veritat  que vol
contribuir al desenvolupament econòmic, no ha de preguntar quins projectes cal desenvolupar a cada
ajuntament,  sinó  que  ha  de  tenir  una  visió  més  àmplia  i  parlar  d’infraestructures,  com  el
desdoblament de l’eix de l’Ebre, la connexió gasística per tota la comarca o comarques, el suport a la
transició energètica en totes les vessants,  la  generació i  l’ús de l’hidrogen verd, etcètera,  n’hi ha
moltes. 

El Govern de la Generalitat pot optar pel repartiment de petites quantitats per tots els municipis o per
establir  projectes  importants  que  contribueixin  de  veritat  al  desenvolupament  econòmic  i  el
reforçament del teixit econòmic i la definició, amb noms i cognoms, de projectes concrets a l’abast
comarcal i supracomarcal. Quantitats que suposin per a les Terres de l’Ebre únicament un 20 per cent
de  l’import  recaptat  per  la  Generalitat,  percentatge  que  considerem injust,  donat  que  la  totalitat
d’energia  de  Catalunya  surt  d’aquí.  Per  això,  des  del  PSC  ja  es  va  demanar  amb  la  Llei
d’acompanyament de pressupostos de 2022, que s’ampliés al 50. I ho van rebutjar, vostès, els seus
socis de govern i els seus socis de pressupost.

Des del PSC seguim treballant pel territori,  i  el passat 30 de juny vam presentar una proposta de
resolució al Parlament de Catalunya tornant a demanar el 50 per cent dels recursos procedents de
l’impost de les nuclears, i impulsar plans de reactivació econòmica a les zones més properes a les
centrals nuclears. I este dimecres justament farem una interpel·lació parlamentària en està línia, tal
com avui ha anunciat el diputat Paladella.

Per tant, senyora Viña, ens sembla una mica no massa de rebut que en plena discussió d’este tema
del repartiment de l’impost recaptat per la Generalitat, vostès ara defugin del tema, llencin pilotes fora
i diguen el de sempre: la culpa és de Madrid, de Madrid, de Madrid, fins i tot quan estem parlant
d’aplicar unes quantitats importants de recursos que administra –que administra– la Generalitat de
Catalunya en exclusiva. 

Per tant, com pot entendre, el nostre vot serà desfavorable. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Bel.”

Intervenció del Sr. Bel

“Gràcies, alcaldessa. Regidores i regidors. Des de Movem Tortosa compartim que cal preparar una
transició de cara al tancament de les nuclears, i esta llei catalana és un pas més. Ara bé, considerem
que este 20 per cent de l’impost vinga cap al territori ho trobem insuficient. De fet, ho veiem com un
menyspreu  als  ebrencs  si  comparem  la  nostra  contribució  energètica  al  mapa  elèctric  català,
comparativament amb altres territoris, i que d’això es beneficiïn els altres ho considerem una mica
injust.

I  volem fer  algunes apreciacions.  La  primera és que hi  ha governs autonòmics que ja  han fet  la
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sol·licitud cap als seus territoris, com és el cas d’Extremadura. En canvi, formalment Catalunya encara
no ho ha fet. En segon lloc, l’aportació que ha de fer l’Estat pensem que és arreu dels territoris on hi
ha nuclears, que no estan totes a Catalunya i, per tant, suposa que compartiran que els percentatges
destinats a estòs plans han de ser per a tots i... (Se sent una música de fons.) Perdó... Era Vodafone.
(Rialles). 

Ho diem perquè si el Govern només finança, per posar un exemple, Castelló o Extremadura, on també
hi ha nuclears, ens queixaríem, i amb raó. Per això pensem que l’aclariment és important, i el que ha
de fer  el  Govern central  és  començar  a posar  diners  en tots  aquells  territoris  on es  preveu que
tancaran les nuclears, a partir d’un debat i un pacte global que s’ha de produir al Congrés.

I un tercer element precisament sobre el tancament de les nuclears, que ara també hem de tindre
present, és la decisió que està prenent la Unió Europea, davant la crisi energètica que estem vivint,
pel xantatge que ens està fent Rússia per no enviar gas. Això està provocant que molts països tornen
a posposar els tancaments de les nuclears davant d’esta situació extrema derivada de la guerra. Per
tant, aquí s’ha de veure què passa amb la normativa europea, i tot i que la nostra voluntat, com sap
perfectament, és que com més prompte es tanquen les nuclears, millor.

Senyora Viña, està molt bé que des d’aquí, des dels ajuntaments, fem força, i també que es presenten
les mocions tal com diuen els consells comarcals. Li donarem suport, però realment on es negocia
esta aportació és al Congrés, amb l’aprovació dels pressupostos, i ara per ara estaria bé que Esquerra
Republicana fomentés este debat públic al Congreso. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Pepió.”

Intervenció del Sr. Pepió

“Alcaldessa,  regidores,  regidors.  A  veure,  prèviament al  nostre posicionament,  sí  que m’agradaria
contextualitzar breument la situació actual productiva de les nuclears. Segons el MITECO, en el seu
Pla nacional integrat d’energia i clima, del 21-30, i ratificat pel setè Pla general de residus radioactius,
hi ha previst un tancament de les centrals entre l’any 27 i el 35. Aquests tancaments estan convinguts
per Empresa, que és l’empresa o societat pública que gestiona els residus, i els propietaris de les
centrals. Amb això vull dir que depèn únicament i exclusivament del Govern de l’Estat.

Però clar, òbviament, aquest pla de tancament implica directament les Terres de l’Ebre, perquè són
tres centrals les que es veuen afectades, com poden ser Ascó, que es tanca l’any 30, Ascó II, que es
tanca al 32, i Vandellòs II, que es tanca al febrer del 35. I en els tres anys posteriors, òbviament, que
es realitzaria el seu desmantellament.

Com  podem  veure,  en  menys  d’una  dècada  el  cessament  de  l’operació  de  les  nuclears,  i  en
conseqüència tota l’activitat econòmica i laboral vinculada desapareixerà, a no ser que s’implementen
programes de reindustrialització o nous projectes territorials per promoure l’activitat econòmica, en
cas  que  cessi  aquesta  producció  d’energia  nuclear.  Per  tant,  creiem que  és  de  rebut  i  d’obligat
compliment  que  les  administracions  autonòmiques  i  de  l’Estat,  en  aquest  cas  la  Generalitat  de
Catalunya i el Govern espanyol, impulsen un pla de transició nuclear i dotin dels fons necessaris a
partir del 2023 per assegurar la diversificació econòmica i la reindustrialització de les àrees nuclears
d’Ascó, Vandellòs i Cofrents, arran del tancament definitiu de les centrals.

Senyora Viña, tot i que aplaudim les accions que la Generalitat ha impulsat mitjançant la Llei 5/2000,
de mesures fiscals,  encara que pensem que són insuficients,  pensem que fins que el  Govern de
l’Estat espanyol no mogui fitxa s’ha de ser més ambiciós, s’ha de fer més força i, per tant, instaríem a
què la Generalitat, mentre el Govern de l’Estat no activi el seu pla de transició nuclear i el doti dels
fons necessaris,  sigui  ella  qui  duplique o reforci  els  esforços per  a què en els  pròxims deu anys
puguem fer front a una situació tan complexa com la que es podrien veure sotmeses poblacions com
Ascó, Vandellòs i el seu entorn.
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Per tot l’exposat, el nostre vot serà a favor.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció de la Sra. Viña

“Gràcies, alcaldessa. Gràcies als grups que han donat suport a la proposta, gràcies també per la seva
abstenció, senyor Arnau. Jo crec que... Ah, a favor. Gràcies. Havia entès abstenció. Perfecte.

Jo crec que hem de contextualitzar una mica del que estem parlant. Estem parlant d’unes centrals
nuclears de les quals té competència exclusiva el Govern espanyol, d’uns impostos que recapta amb
exclusivitat el Govern espanyol. I la resposta, entenem, i crec que tots estarem d’acord, davant d’esta
planificació del tancament d’aquí a deu anys, no la podem tindre la vespra, perquè s’ha de planificar
en inversions durant un termini llarg de temps i, per tant, s’ha de començar a treballar ara. No ara, fa
set anys, quan vam proposar els primers impostos, i es van portar al Tribunal Constitucional i es van
tombar  també  gràcies  a  la  inacció  del  Partit  dels  Socialistes.  Per  tant,  senyor  Roig,  Esquerra
Republicana  treballa  pel  territori  des  de  fa  molts  anys,  i  qui  posa  els  pals  a  les  rodes  hauríem
d’analitzar qui és. Això per una banda.

L’Estat espanyol certament recapta estòs impostos. Jo he donat xifres abans: recapta 468 milions
d’euros per una banda, i 300 milions d’euros per una altra banda, a totes les nuclears, cada any. La
Generalitat recapta un impost, aporta un tant per cent, que són 24 milions d’euros l’any, en 10 anys,
240 milions d’euros. La previsió de l’Estat espanyol és un 0 per cent de 468, i un 0 per cent de 300, i
la quantitat és zero euros; 240-0. 

Per  tant,  jo  crec que davant de la  inacció de qui  té la  responsabilitat,  que és l’Estat i  el  Govern
espanyol, que és qui té competències exclusives en nuclears, que és qui ha fet la planificació del
tancament i que és qui recapta els impostos, davant d’esta inacció de qui té la responsabilitat, la
Generalitat de Catalunya ha fet un pas endavant per aportar uns recursos sobre un territori en què hi
creu, per evitar el despoblament d’este territori quan acabarà l’activitat de les nuclears, i evidentment
no per  repartir  una quantitat  a cada ajuntament,  per  a treballar  en el  reglament  d’este  fons  de
transició  nuclear  juntament  amb el  territori  –ajuntaments  –  consells  comarcals  i  encapçalat  pel
Departament d’Empresa– per a poder generar projectes econòmics tractors que puguen permetre
que no quede este territori despoblat i desemparat després del tancament d'estès nuclears.

Per tant, situació actual: 240 milions d’euros la Generalitat, i l’Estat espanyol, qui té les competències,
zero euros. Gràcies. Moltes gràcies pel suport que han donat a la moció. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“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,
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5),
ERC–TS–AM (4) i CUP–AMUNT (1) i quatre vots en contra corresponents als membres de la corporació
dels grups municipals de  PSC–CP (3) i Cs (1).

14.  PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS–PARTIDO DE LA CIUDADANÍA  PER DEMANAR LA
IMPLANTACIÓ DE UN PLA DIRECTOR DEL MANTENIMENT DE VORERES I RIGOLES, ADAPTACIÓ A LA
NORMATIVA VIGENT DE MOBILITAT I PLA D’IMATGE I PLA DIRECTOR DE MILLORA DE CAMINS.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal  Ciutadans–Partido de la
Ciudadanía:
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«ATÈS que L’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat l’any 2006, en el seu article 84 marca les
competències pròpies dels municipis les quals han de ser exercides per aquestes entitats en plena
autonomia, subjectes al control de la constitucionalitat i legalitat. En particular en el seu apartat 2 en
el punt c explicita la ordenació i la prestació dels serveis bàsics de la comunitat. 

ATÈS que l’article 25, apartat 2 subapartat a de la llei 7/1985 de 2 d’Abril, reguladora de les Bases
del Règim local, determina que el Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els
termes  de  la  legislació  de  l’Estat  Espanyol  i  de  la  Comunitat  autonòmica  de  Catalunya  les
d’urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. 

ATÈS que l’article 25, apartat 2 subapartat c de la llei 7/1985 de 2 d’Abril, reguladora de les Bases
del Règim local, determina que el Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els
termes  de  la  legislació  de  l’Estat  Espanyol  i  de  la  Comunitat  autonòmica  de  Catalunya,  de
infraestructures viaria y equipament de la seua titularitat.

ATÈS que el  Decret  135/1995,  de 24 de març,  de  desplegament de la  llei  20/1991,  de 25 de
novembre , de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació
del codi d’accessibilitat .

ATÈS que el Real Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi tècnic de l’Edificació
en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

ATÈS que, a Tortosa, existeix un deteriorament de les voreres i de les rigoles, que empitjora la qualitat
de servei de les mateixes. 

ATÈS que, a Tortosa, s’han realitzat diferents obres, sense seguir criteris d’uniformitat ni sense donar
imatge de ciutat, la plaça de la catedral s’ha fet en formigó quan l’entorn tenia pedra natural, el C/
Cervantes s’està fent en peces prefabricades de formigó de color marronós, quan el C/ Sant Blai està
en pedra natural i l’estètica es totalment diferent a la existent. La plaça de l’Ajuntament s’ha fet en
una tipologia de pedra diferent a la  dels carrers adjacents.  Davant de la  disparitat  de criteris  es
necessari un pla d’imatge. 

ATÈS que, a tota la ciutat de Tortosa, inclosos els cinc pobles ( El Reguers, Vinallop, Bitem, Campredó i
Jesús) barris ( Sant Clara, Sant Llàtzer, El Temple, Centre, Nucli Antic, Remolins, Ferreries, Rastre,
Simpàtica i sant Josep de la Muntanya) no es compleix la normativa d’obligat compliment en matèria
d’accessibilitat .

ATÈS que hi ha deteriorament alt dels camins i de les xarxes d’aigua corresponents .

És per aquest motiu que el Grup Municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadania ( Cs) elevem al ple
de l’Ajuntament de Tortosa la següent: 

PROPOSTA D’ACORD 

PRIMER. Que es procedeixi a la implantació de un pla director del manteniment de voreres i rigoles,
adaptació a la normativa vigent de mobilitat 

SEGON. Que es procedeixi a la realització de un pla d’imatge de la ciutat. 

TERCER. Que realitzi un pla director del manteniment dels camins rurals i de les seves xarxes d’aigua
potable.

 
QUART. Que es compleixi la normativa d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques el

mes aviat possible dins de les possibilitats econòmiques de la ciutat.

CINQUÉ. Que es comuniqui el present acord, de manera telemàtica, a totes les associacions de veïns
dels diferents barris i pobles de Tortosa.»
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passem al següent punt de l’ordre del dia, proposta del Grup Municipal Ciutadans – Partido de la
Ciudadanía,  per  demanar  la  implantació  d’un  pla  director  de  manteniment  de  voreres  i  rigoles,
adaptació a la normativa vigent de mobilitat i pla d’imatge i pla director de millora de camins. Té la
paraula el senyor Albacar.”

Intervenció del Sr. Albacar

“Molt bé. Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Natros tornem a demanar..., una moció per
demanar la implantació del pla director de manteniment de voreres i rigoles, adaptació a la normativa
vigent de mobilitat, pla d’imatge i pla director de millora de camins.

Entenem que si això estigués fet, i és una feina que ja hem reclamat en reiterades ocasions, no es
podrien donar al ple mocions com les que van sortint, que ara s’arregle el parc Teodor González, ara
s’arregle un barri,  ara s’arregle l’altre.  Si  estigués ben planificat i  consensuat amb tots els grups
polítics,  ja  sabríem  el  full  de  ruta  que  hem  d’executar,  i  no  hauria  estòs  problemes  ni  estès
discussions polítiques. Al final, el que volem és crear eines bones per a fer una correcta gestió de la
ciutat, amb rigor i ben planificat, que és el que requerix qualsevol administració i  qualsevol ens o
empresa que vulga anar com Déu mana per la vida.

Després, ja tenim tots clar les competències. Precisament, l’ajuntament té les competències estès, ho
diu  l’Estatut  d’Autonomia, ho diu  la  Llei  reguladora de bases de règim local.  Després,  hi  ha lleis
específiques que parlen de la promoció de la ciutat i supressió de barreres arquitectòniques, el decret
135/95,  la  llei  20/91, després també hi  ha un real  decret,  el  173/2010,  que és el  Codi  Tècnic
d’Edificació, que parla de l’accessibilitat i no discriminació de persones amb discapacitat. Tot este
marc  de  lleis  hem  de  complir-ho  i  fer-ho  amb  rigor,  i  fer-ho  amb  rigor  implica  fer-ne  una  bona
planificació.

Em repeteixo  i  totes  les  vegades  estic  demanant  planificació,  gestió,  rigor.  I  ho  repeteixo  perquè
encara que s’hagin aprovat altres mocions nostres, resulta que veiem sempre esta falta de rigor, està
falta de planificació i està falta de treballar tal com toca, per fer una gestió eficaç i eficient, que és el
que volem per a Tortosa.

Després, que hi ha un deteriorament de voreres i rigoles per la qualitat del servei de les mateixes, això
és més que evident i passa en molts llocs, com ja ha dit abans el senyor de Movem, els senyors
d’Esquerra Republicana i tots els senyors que pensen i vulguin dir coses en positiu per a Tortosa.

Després, a Tortosa s’han realitzat diferents obres. Això és una altra part, sense seguir cap criteri ni
uniformitat. A nivell de comparació, seria molt greu que al Passeig de Gràcia, a Barcelona, que té un
tipus paviment, arribés un arquitecte nou i en una cruïlla volgués fer un altre tipus de paviment. Això
seria com un xoc i una animalada arquitectònica o de disseny. Doncs aquí, a Tortosa, sí que ho fem
això tranquil·lament; arribem, fem la plaça de la Catedral i posem un paviment de formigó, quan hi ha
un entorn tot ple de pedra natural; fem la plaça de l’Ajuntament amb una pedra natural diferent a la
que tenim als  carrers  «colindants»;  anem al  carrer  Cervantes i  fem una formigó artificial,  que és
totalment diferent i que no té cap imatge de ciutat. Anem cada vegada al que vulga l’arquitecte de
torn que estiga fent aquell carrer. Natros el que volem és que es marque un pla d’imatge i que es
tingui una imatge de ciutat que siga una imatge que mos identifique i que siga consensuada per tots.

Després, a tota la ciutat i als cinc pobles no es compleix la normativa d’accessibilitat. Hi ha problemes
amb els camins, i hi ha diferents problemes, per això demanem tota està bateria de planificació, que
és el que sempre hem demanat.

Per tant, després de totes les explicacions que he fet, volem que es procedeixi a la implantació de
estòs plans directors de manteniment de voreres, rieres, adaptació a la normativa vigent, i que es
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facin les diferents planificacions que natros hem dit. Per tot això, demanem que ens votéssiu a favor
la nostra moció. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies., Bé, natros, com sempre, votarem en contra perquè no volem contribuir al blanqueig de la
imatge d’un partit que governa amb l’extrema dreta a diversos municipis de l’Estat, i que alimenten la
confrontació a la societat catalana, així com la criminalització de l’independentisme i la judicialització
de la política.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula la senyora Valdés.”

Intervenció de la Sra. Valdés

“Alcaldessa, regidors, regidores. Senyor Albacar, considerem que no cal implantar un pla director per
al manteniment de voreres i rajoles, tal com vostè ens demana, ja que totes les intervencions que es
realitzen en voreres conten amb l’observació per  part  del  CIRE,  amb qui  l’ajuntament es reuneix
reiteradament.  La  realitat  és  que  el  pla  director  que  vostè  ens  demana  és  el  full  de  ruta  del
Departament de Serveis. En el cas dels camins rurals, recordem que els prop de 400 quilòmetres de
camins municipals de classificació rural que existeixen al nostre municipi,  en els últims anys s’ha
actuat a més de 30 camins, el que ha suposat una inversió de 906.000 euros. Per tant, tampoc
considerem la necessitat d’un pla director de manteniment de camins rurals.

Pel que respecta al deteriorament de les xarxes d’aigua a les que vostè fa referència, és evident que
cada punt de la xarxa és diferent, i que hi ha mil incidències i cadascuna depèn de molts factors, com
la pluja, els aiguats i la vegetació. L’empresa d’aigües, que gestiona el manteniment dels embornals,
porta a terme tasques de manteniment en diferents moments de l’any. Per tant, si vostè detecta un
problema puntual en un punt concret o urgent, pot passar avís, o bé al Departament de Serveis o a
l’empresa d’aigües, però proposar una millora de l’envergadura que vostè ens proposa i en l’àmbit de
tota la ciutat, és inviable, per tant, el nostre vot serà en contra.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Rima.”

Intervenció del Sr. Rima

“Sí, gràcies. Senyor Albacar, torna a ser una moció de cajón. Cal complir amb la normativa, és evident,
cal  tindre plans de manteniment,  plans directors. Inclou la novetat esta vegada del Pla d’imatge,
d’acord, totalment d’acord, hi ha d’haver-hi uniformitat en certs criteris, la forma de decidir sí que no
la sé, però sí que hi ha d’haver una uniformitat, i em sobta una miqueta el comentari de la companya
socialista, que diu que no calen plans directors de camins. De pla director, per definició, qualsevol
gestor els ha de tindre. És una cosa que tots hauríem de tindre ja molt coll avall, ja som pesats cada
ple, i que em sembla que el dia que ho féssem mirarem moltes de les coses que ens passen, com a
mínim en està ciutat. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula la senyora Rupérez.”

Intervenció de la Sra. Rupérez
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“Sí,  bona  tarda,  senyora  alcaldessa.  Regidors  i  regidores.  Manteniment  de  voreres  i  rigoles,
manteniment dels camins i de les xarxes d’aigua potable. Supressió de barreres arquitectòniques i un
pla d’imatge de ciutat. Senyor Albacar, més que una moció sembla carta als reis, encara que pel que
es veu, no ha sigut massa bo, perquè no és el primer cop que ho demana i encara no li han portat.

Però bé, bromes a part, no cal dir que estem completament d’acord amb la necessitat de posar més
èmfasi en aquestes partides, ja que formen part del dia a dia dels tortosins i tortosines, i han estat
deixades de banda, molts pocs prioritzant les grans obres envers el manteniment. Calia gastar 1 milió
d’euros al carrer Cervantes? I aquí faig un parèntesi: senyor Tomàs, això no vol dir que no vulguem que
es faci el carrer Cervantes, evidentment que sí que s’ha de millorar, però potser no faria falta aquesta
quantitat tan elevada, i s’hagués pogut destinar més recursos econòmics per a les voreres, per als
camins, per a les xarxes d’aigua potable, que són un clam popular, perquè suposo que tots i totes les
que estem aquí rebem queixes i suggeriments de la ciutadania envers tot això.

Pensem que les prioritats urbanístiques estan equivocades, que s’hauria d’emprendre una millora
generalitzada de la via pública, i, sobretot, i enllaçant així amb el segon punt de la moció, on demana
un pla d’imatge de ciutat, una millora que sigui homogènia i que tingui un sentit i un objectiu. No n’hi
ha prou amb destinar partides pressupostàries per arreglar voreres o per a fer treure barreres, sinó
que s’ha de saber també per endavant quines actuacions es fan primer, i per què es fa a un barri i no
a un altre.

Per tant, senyor Albacar, no podem estar més d’acord en aquest punt, tot el que es fa a Tortosa, sigui
manteniment, sigui urbanisme, sigui promoció econòmica, tot ha de seguir un pla amb un objectiu
final. Segur que diran que aquest pla ja el tenim; és cert, ara fa una mica més d’un any es va donar a
conèixer el pla estratègic, on hi ha marcades una sèrie de directrius a seguir per aconseguir l’objectiu
marcat  a  la  ciutat,  una  de  les  quals  és  la  de  projectar  millor  la  imatge  del  municipi.  Sabem
perfectament que un pla estratègic no és un pla d’actuació en infraestructures, però si volem que la
imatge de la ciutat sigui la que tots tenim a la ment, hauríem de pensar en què un pla d’imatge de
ciutat  com el  que proposa,  on es  vegi  una coherència  urbanística,  no  pot  fer  més que ajudar  a
aconseguir aquesta imatge que tots volem projectar.

Només recordar-li, senyor Albacar, que queda menys d’un any per a les properes eleccions, i segur
que, ara sí, ens posarem mans a l’obra per arranjar tot el que comenta la moció. Per tot l’exposat, el
nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Té la paraula el senyor Tomàs.”

Intervenció del Sr. Tomàs

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. La veritat és que volia ser molt breu, m’estendré
només una miqueta dient que, en este cas, al Grup de Movem totes les sabates li van a la mida, no?
És a dir, no parem de fer obres durant el mandat, no parem d’invertir, no parem d’intentar fer millores,
s’han asfaltat més carrers que mai, s’han asfaltat més camins que mai, s’estan fent tota una sèrie
d’accions de millora en base també a un procés de participació i de comunicació amb la ciutadania,
perquè sembla que només parlen vostès amb la ciutadania,  i  al final,  des del govern fem el que
podem i com podem, perquè al final la gent sap que vostès no ens ho han posat gens fàcil, perquè
mos han bloquejat el pressupost, i encara avui, els diferents departaments de l’ajuntament porten
determinats endarreriments. Si ja de per sí sentim dir allò de  las cosas de palacio van despacio,
només faltava que els de Movem es giressin en contra i que aquí no facilitéssem absolutament res.

Dit això, tot s’hi val,  no? És a dir,  vostès tenen este doble discurs: tenen un discurs que venen a
l’Ajuntament de Tortosa, mos parlen de remunicipalitzar... No, no, és que encara no he anat amb el
senyor Albacar. Mos parlen de remunicipalitzar segons quins serveis, i després seuen a no sé quins
organismes, i  els mateixos representants resulta que voten a favor de determinades pròrrogues a
dues  empreses  de  l’IBEX35.  Bé,  doncs  este  és  el  Grup  de  Movem:  aquí  fa  molt  de  soroll  en
determinades qüestions, i després, doncs bé, va fent i va tirant, el mateix que estan fent incidint o no
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en el Govern de la Generalitat, el mateix que estan fent esborrant-se quan els convé del Govern de
l’Estat, i així repetidament. 

Però bé, anirem al  que mos portava al  cas,  que era la  moció del  company Albacar,  del  Grup de
Ciutadans, i  malgrat no posar en dubte la voluntat de dotar d’eines per tal  de millorar tots estòs
aspectes que ens deia, li he de dir que tot el que comenta en està moció és el treball continuat dels
departaments corresponents de l’Ajuntament de Tortosa.

Per tant, per tot això, el nostre vot serà contrari. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Bé, si estiguessin tots estòs plans fets, moltes de les
mocions que surten, com que ja estaria planificat, ja no sortirien. Seria una manera de facilitar també
la tasca de l’equip de govern.

Per una altra part, un pla director de rigoles i voreres diu que no fa falta, però vaja, si existís el que no
es faria serien barbaritats urbanístiques i barbaritats d’enginyeria que es fan, fent desaparèixer les
rigoles i asfaltant per damunt, disminuint la mida de la vorada per a què no pugi l’aigua damunt de les
voreres.  Una sèrie de coses que si hi hagués un pla director de rigoles i  voreres, i  amb rigor, no
passaria el que passa actualment.

Després,  quan em diu la  senyora socialista  que li  digui  si  hi  ha algun embornal,  alguna situació
puntual que està brut, doncs bé, passi’s pel carrer i veurà que tots tenen unes plantetes per allí que
creixen i semblen jardineres en lloc d’embornals. Li agrairia que vostè passege i que ho veja. 

Natros sempre fem les coses en positiu, mos agradaria que tothom sempre votés les coses que són
positives per a la ciutat en direcció positiva i les coses que són negatives per a la ciutat, en contra, i
en este cas mos sap greu que no es vote a favor d’una cosa clarament positiva per a la ciutat com són
estes propostes de plans directors que hem proposat. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies.»

*-*-*

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

15.  PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS–PARTIDO DE LA CIUDADANÍA  PER DEMANAR LA
IMPLANTACIÓ DE UN PLA DE XOC DE MILLORA DE LA NETEJA I PLA DIRECTOR DE CONTROL DE LA
POBLACIÓ DE COLOMS.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal  Ciutadans–Partido de la
Ciudadanía:

«ATÈS que L’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat l’any 2006, en el seu article 84 marca les
competències pròpies dels municipis les quals han de ser exercides per aquestes entitats en plena
autonomia, subjectes al control de la constitucionalitat i legalitat. En particular en el seu apartat 2 en
el punt c explicita la ordenació i la prestació dels serveis bàsics de la comunitat. 
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ATÈS que l’article 25, apartat 2 subapartat j de la llei 7/1985 de 2 d’Abril, reguladora de les Bases del
Règim local, determina que el Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes
de la legislació de l’Estat Espanyol i de la Comunitat autonòmica de Catalunya, la protecció de la
salubritat pública.

ATÈS que l’estat de brutícia i poca salubritat dels carrers, fonts i edificis que provoca perjudicis als
ciutadans com son impossibilitat d’us dels bancs i les fonts. 

ATÈS que el passat cap de setmana van començar les rebaixes i els carrers del centre de Tortosa i de
les zones comercials es trobaven molt bruts, amb gran quantitat de brossa i  molts defeccions de
coloms, donant una mala imatge de la ciutat. 
 
És per aquest motiu que el Grup Municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadania ( Cs) elevem al ple
de l’Ajuntament de Tortosa la següent: 

PROPOSTA D’ACORD 

PRIMER. Que es procedeixi a la implantació de un pla de xoc de millora de la neteja, principalment en
les zones comercials del centre, temple i ferreries i de tot el municipi en general. 

SEGON. Que es procedeixi a la implantació de un pla director de control de la població de coloms per
tal de millorar les condicions higièniques i de salubritat i minimitzar la presència d’aus a
la ciutat. 

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

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Passem al punt 15 de l’ordre del dia, proposta del Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la
Ciudadanía, per demanar la implantació d’un pla de xoc de millora de la neteja i pla director de control
de la població de coloms. Té la paraula el senyor Albacar.”

Intervenció del Sr. Albacar

“Tornem a repetir-nos una altra vegada perquè em van dir que al final la pedra del pou estava allí, i de
tant passar la corda, al final la pedra li feia marca i s’aconseguien les coses. Doncs, natros estem en
el pla de la corda, anar fent, a veure si aconseguim les coses. En este cas volem una implantació d’un
pla de soc per a la millora de la neteja. Bé, van començar les rebaixes, i resulta que anem pel carrer, i
quan anem passejant pel centre comercial, una manera d’ajudar les botigues crec que seria fer una
neteja real de tot el centre comercial, perquè passejant per la ciutat, diversos tortosins ens van dir:
«Home, és que per este carrer no es pot passar, de tantes cagades que hi ha, això està brut i fa fàstic,
i això mos ho trobem cada dia.» Ens agradaria que per poder ajudar més el comerç, es fes un pla de
xoc de neteja per a què realment quan la gent va a comprar se senti a gust. A nosaltres, cada vegada
que passem per Tortosa mos ho diuen. Jo no sé si vostès no passegen o no els ho diu ningú, però
suposo que alguna cosa d’això hi deu haver: o no passegen o no s’atrevixen a dir-l’hi a vostès el que a
mi sí que em diuen, que fa falta neteja, que s’ha de millorar aquesta zona de neteja.

I una de les coses que ja vam demanar en el seu moment és un pla director del control de la població
dels coloms, perquè una part de la brutícia la provoquen els coloms. Llavors, estaria bé, és una cosa
que ja hem demanat, i amb la tàctica de la corda per intentar que la pedra entri al sòl, doncs tornem a
dir-ho una altra vegada: fem un pla director del control de la població de coloms, ho planifiquem ben
planificadet, i a partir d’ara intentem millorar Tortosa.

El que diem sempre també: nosaltres tot el que proposem és per a millorar Tortosa, i volem que la
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gent de Tortosa se senti a gust vivint a Tortosa, i que les coses que mos diuen les traslladem al ple per
a què siguen coneixedors, que jo entenc que ja ho han de saber, i que siguin coneixedors d’això i ho
facin.

Una cosa que no m’ha dit el senyor Domingo i que esperava que digués: «Home, doncs vostès voten
en contra...»  No, no, nosaltres votem... –ara m’ho dirà, no? Natros, quan és una cosa bona per a
Tortosa, ja  li  hem demostrat  moltes vegades que hi  hem votat  a favor,  i  acceptem modificacions
pressupostàries, pressupostos i tot el que faci falta per a millorar la qualitat de vida dels tortosins,
això no se mos pot recriminar, sempre estem en positiu dient coses per a què tota la ciutadania de
Tortosa estiga molt  millor,  i  que les coses vagin molt  millor  a Tortosa. Per  això,  vos demano que
votéssiu a favor d’esta moció. moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Sí. Votem en contra per l’exposat anteriorment. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció de la Sra. Valdés

“Alcaldessa, regidors i regidores, company de Ciutadans. Des del govern municipal ja estem treballant
en la millora del servei de neteja, amb campanyes que incentiven el reciclatge o potenciant l’ús de la
deixalleria o de la deixalleria mòbil. També estem fent el seguiment de les condicions del contracte de
recollida...

(Remor de veus.)

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Tornem a demanar silenci i respecte. Silenci i respecte.

(Veu de fons.)

I educació, si és possible. Pot continuar.”

Intervenció de la Sra. Valdés

“Gràcies, alcaldessa. També estem fent el seguiment de les condicions del contracte de recollida i
gestió dels residus de la neteja viària, amb una incorporació de millores i solucions a temes que ens
van  proposar  al  seu  moment,  com ara  la  millora  de  la  recollida  selectiva,  l’increment  d’illes  de
contenidors soterrats, canvis en la freqüència de la recollida de residus i la neteja de l’espai públic,
actuacions específiques en zones comercials del nucli antic, o el fet de comptar amb deixalleries per a
residus domèstics.

Quant al control de la població de coloms, ja li avancem que està adjudicat el servei de control i
captura  d'estès  aus,  que al  marge d’esta  adjudicació  puntual,  una vegada resolt  el  contracte  de
jardineria, està acció serà inclosa en el mateix.

Ens sembla molt bé que ens aporte aspectes sobre els que cal actuar, però més enllà d’un pla de xoc
en termes genèrics de millora de la neteja, tenint en compte que es tracta, en el cas de Tortosa, d’una
ciutat amb un teixit comercial viu i dinàmic, el Departament de Serveis ja assumeix diàriament el
trasllat d’un gran nombre d’incidències, diverses i puntuals, que són ateses de la forma més ràpida
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possible per tal de donar un servei eficient als veïns i veïnes. 

Per tant, a la vista que s’està treballant en la neteja i millorant l’espai públic, votarem en contra de la
seva proposta. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula la senyora Caballé.”

Intervenció de la Sra. Caballé

“Senyora Caballé, com que no ha donat abans la paraula, en el torn de rèplica, perquè s’ha referit a
afirmacions que he fet en la meua intervenció, li responc ara.

S’ha referit  a  què l’ajuntament no té  ni  competència  en  finançament  en  les  OME.  Em sap greu
corregir-la, però la competència la té, consulti el decret d’admissió. I de finançament també n’hi ha. Si
m’ha escoltat en la meua intervenció, el passat dijous es van publicar les bases per a les subvencions
de les OME, si l’hagués hagut el passat curs 21-22. 

I li recordo també la recomanació del síndic sobre la conveniència en una ciutat amb tanta segregació
com Tortosa, a tenir OME com a mesura per evitar-la.

Una altra cosa: defuig de la responsabilitat de la zonificació, i diu que no cal. I després parla que no
tothom que viu a Ferreries té plaça en escoles de Ferreries. Per tant, no veu que s’està contradient,
que realment el que fa és demanar zonificar Tortosa, almenys Ferreries?

M’avanço a la seva resposta, que no m’havia donat dret de rèplica, perquè la remeto al ple ordinari
del 7 de juny del 2021, en què es va debatre una moció popular, el senyor Albacar li va demanar la
paraula per al·lusions, i vostè li va donar un minut. Consulti l’acta, concretament la pàgina 24.

I ara sí, senyor Albacar, passo a respondre-li a vostè. L’estat lamentable de neteja en què es troba la
nostra ciutat no és una cosa nova. Ja al principi d’este mandat, al ple de setembre del 2019, el nostre
grup municipal, Esquerra Republicana – Tortosa Sí, vam presentar una moció en què demanàvem una
millora del servei de recollida de residus i neteja viària a Tortosa, moció que va ser aprovada per
unanimitat. 

Ara bé, aquesta unanimitat, amb el vot favorable de l’equip de Govern, no s’ha reflectit en la realitat
dels carrers de la nostra ciutat. La deixadesa en l’estat dels nostres carrers, fonts i jardins és molt
lamentable. 

Cert, com vostè ha dit, senyor Albacar, les zones comercials i les zones de vianants en general estan
brutes, amb brossa, defecacions de coloms i carrers tacats, no convidant el vianant a passejar-s’hi, i
donant una imatge molt dolenta de la ciutat, de ciutat bruta. De fet, fa poc més d’una setmana vaig
passar per dos carrers de vianants, el carrer Botigues de la Sal i el segon el Carrer de la Sang, i em
sap greu dir-li amb estes paraules, però feien fàstic. Com a tortosina, em fa vergonya que em diguen
«què bruta està Tortosa», o que em pregunten «que no es netegen els carrers de la ciutat?.»

És una verdadera llàstima que les polítiques que aplica l’alcaldessa Roigé consistisquen a deixar que
es malmetin  els  carrers,  els  parcs,  els  edificis.  No es  fa el  manteniment  adequat,  sent  la  neteja
urbana una part  d’este  manteniment.  I  la  solució  quina  és?  Com que tot  s’ha fet  malbé,  doncs
arrenquem  de  soca-rel  i  ho  fem  nou.  Això  suposa  una  despesa  considerable  per  a  les  arques
municipals, però l’alcaldessa deu considerar que a ella ja li va bé.

Per tot això, senyor Albacar, el nostre vot és favorable a la moció. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Com a mi sí que m’ha al·ludit,  sí que li  contestaré, perquè en tot cas, no li  he donat la
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paraula perquè en este cas no l’he al·ludida ni a vostè ni al seu grup.

En tot cas, la segregació no s’arregla zonificant. Reitero que l’OME no té prou competències per a
l’ajuntament. Oi que no podrem decidir on van els xiquets i xiquetes de Tortosa? Per això dic que no hi
ha prou competències que doni l’OME. I reitero que no hi ha prou finançament, perquè el finançament
no permet ni poder contractar una persona, que és el que hauríem de fer com a mínim per a poder
gestionar una cosa que hores d’ara estan fent els Serveis Territorials d’Educació, i que per tant ho
poden continuar fent.

I  d’altra  banda,  pel  que  fa  a  la  zonificació,  no  m’estic  contradient  perquè  enguany,  si  estigués
zonificat, el que li dic és que no s’hagués arreglat Ferreries, per exemple, perquè hi ha més xiquets
que no places a Ferreries. Per tant, està zonificació de la que vostès parlen tant, que serà el que
solucionarà el món, igual que l’OME quant a Educació, enguany no hagués resolt el problema i, per
tant, xiquets i xiquetes d’un barri –li he posat un exemple d’un barri però li podria posar d’altres– no
podrien entrar al centre on estarien zonificats.

A banda d’això, dir-li que no s’arregla la segregació amb una zonificació ni amb l’OME.

I per últim dir-li que si tan clar tenen el que és la zonificació, el que ha de fer el Departament, o vostè
mateixa, és portar una proposta de zonificació, que a dia d’avui no n’hi ha cap, absolutament cap
proposta de zonificar Tortosa. El dia que hi hagi una proposta de zonificació de Tortosa, natros ens
comprometem a poder-la estudiar. En estòs moments cap. 

I per què no hi ha cap proposta de zonificació? Deu ser per alguna cosa. En tot cas no hi ha cap
proposta de zonificació perquè no hi ha consens ni a la comunitat educativa ni amb els centres de la
ciutat ni amb el Departament d’Educació, que no ha sigut capaç de fer cap proposta de zonificar
Tortosa. Ni el govern municipal d’ara, ni el d’abans ni el de molt abans. Per tant, deu ser per alguna
cosa, per les dificultats que té Tortosa de zonificar-se. I de fet, només cal que vegi que els mateixos
alcaldes dels pobles s’han mostrat en contra, i n’hi ha de diferents colors, com vostè sap.

Té la paraula en este cas el senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan

“Gràcies, regidors i regidores. Tornant al debat de la moció, que era la necessitat de la millora de la
neteja a la nostra ciutat i este pla director del control de la població de coloms, doncs evidentment
que és necessària, evidentment que compartim, com ha dit el senyor Albacar, que Tortosa, des del
punt de vista de la neteja, està molt deixada. És una demanda de molts comerciants, de molts veïns i
veïnes que se mos aproximen al nostre grup, i suposo que a la majoria dels grups aquí presents,
suposo que evidentment al senyor Domingo Tomàs no li deuen dir res, perquè li deuen dir que Tortosa
està meravellosament neta, i que si alguna cosa està bruta, o és culpa de Movem Tortosa o és culpa
dels incívics, però en tot cas, natros considerem que sí, que és molt necessari este pla de xoc, que
molts ajuntaments arreu del país estan fent plans de xoc per la necessitat de millorar la neteja, per
tant, més freqüències, diferents tipus de maquinàries i moltes més actuacions.

I des del punt de vista de la població dels coloms, celebrem el que s’ha comentat abans, que ja està
en procés, com tantes coses que estan en procés en este ajuntament, que sempre que es presenten
aquí sempre estan en procés, sempre estan en procés, sembla el dia de la marmota, i el que sí que
natros demanem, com ja vam fer en el seu dia, és que es faça també a través de mesures modernes,
com estan fent molts ajuntaments i, per tant, amb el menor impacte possible de cara a estòs animals.
Per tant, des de Movem Tortosa hi votarem favorablement, i esperem que està vegada no se mos doni
la culpa per part dels senyors de Junts per Tortosa, i que li responguen a vostè enlloc de respondre-
mos a natros sempre haver presentat la moció. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Tomàs.”
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Intervenció del Sr. Tomàs

“Gràcies,  alcaldessa.  Regidores,  regidors.  És evident  que la  culpa de tot  no  la  poden tindre mai,
perquè si no, seria un tema extremadament important i, per tant, cadascú té la culpa que té en allò
que li pertoca, no?

Mire, senyor Jordan, és evident, la ciutadania, de manera activa i participativa, crec que ens fa arribar
diferents qüestions de millora, de queixa o suggeriments. Segurament als grups de l’oposició, no a
vostè com a cap de l’oposició, sinó que a la resta de companys i companyes també els deuen fer
arribar propostes, i evidentment se’n faria creus, segurament, de totes aquelles propostes que en tant
que saben que estem damunt del servei, ens arriben a la gent del govern, i en este cas parlo en
representació del grup de Junts per Tortosa.

En  tot  cas,  ens  parla  de  plans  de  xoc,  i  suposo  que  això  deu  ser  perquè  li  ha  degut  explicar
l’alcaldessa Colau a Barcelona, que té un pollastre important i que no sap com sortir-se’n en algunes
qüestions de ciutat, perquè la veritat, si una ciutat fa pena... Jo vaig estar l’altre dia a Barcelona i em
va pujar una mica l’autoestima, perquè és allò de dir «no estamos tan mal», però no, després ets auto-
exigent,  passeges molt  per  la  ciutat,  i  realment  el  que comentava la  companya Pilar  Caballé  del
carreró Segon de la Sal, del carrer Botigues de la Sal, doncs ens preocupa, ens ocupa i la veritat,
també els dic que si en algun moment veuen algun desajust, si ens ho comuniquen... Evidentment
tenen tot el dret del món a presentar mocions al ple de l’ajuntament, però que si mos ho traslladen
els ben asseguro que de manera immediata es fa tot allò que es pot i més.

Mire, senyor Albacar, des del Grup Municipal de Junts per Tortosa li hem reconegut sempre el seu vot
favorable al préstec del 2021, per tant, algunes coses que podem dir a altres grups municipals, a
vostè no li podem dir, per tant, és una cosa que hem reconegut sempre obertament. També és cert
que més enllà d’este recolzament, després hem estat ballant sempre en la indefinició i no hem acabat
d’aclarir massa coses.

Per tant, com li hem dit en algun moment, ho hem pogut comentar fins i tot entre pasillos, el servei de
control de la població de coloms que ens està demanant precisament en esta moció, està contractat i
les accions en marxa. Per tant, per tot això, el nostre vot serà en contra.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Té la paraula el senyor Albacar.”

Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Primer que res, volia al·ludir a la senyora Caballé,
perquè no m’agrada que dintre de les mocions es parle d’un altre tema, però vaja, també l’al·ludeixo
perquè sí té la capacitat de poder contestar, perquè crec que el ROM s’ha de respectar sempre.

Per una altra banda, quan em diu el senyor Domingo que hi ha una indefinició, doncs no és veritat.
Natros el que volem és tot el contrari: definició total i absoluta, amb plans directors, plans que diguen
què es farà, com es farà i com millorarem Tortosa. Això és el que volem natros, planificar per a fer-ho
tot molt millor. 

De totes maneres donem les gràcies a la gent que mos ha votat a favor de la nostra moció, i no estem
gens content amb la gent que ha votat en contra, perquè entenem que no volen una millora contínua
de Tortosa. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Queda rebutjada.

Passem a la part no resolutiva... Té la paraula la senyora Caballé. Entenc que per al·lusions del senyor
Albacar.”
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Intervenció de la Sra. Caballé

“Sí, per la rèplica del senyor Albacar, i la rèplica també a vostè. Quan vostè ha parlat de les OME,
evidentment no fan miracles, però tot contribueix. Si no, per què el síndic fa està recomanació a les
ciutats amb les característiques que tenim natros, que tenim molta, molta segregació? I escoltant-la
sembla que si l’ajuntament tingués l’OME, el departament ja no tindria cap feina, que ho faria tot
l’ajuntament,  i  això  no  és  cert.  Les  taules  de  planificació  és  on  decidix  l’oferta,  i  es  decidix
conjuntament entre ajuntament i Serveis Territorials. Li recordo: presidixen la taula vostè i la directora
dels Serveis Territorials, per tant, les dues són responsables del que es fa.

Sobre el que m’ha dit sobre Ferreries, que no contradiu la zonificació...”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Ja se li ha acabat el temps, tenia un minut.”

Intervenció de la Sra. Caballé

“D’acord, ja està, gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Jo crec que ja ha quedat clar, si des del Departament d’Educació es genera més
competències per a les OME i més finançament, l’Ajuntament de Tortosa tindrà OME. Té la paraula el
senyor Albacar per cloure el debat.”

Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes gràcies, alcaldessa. La conclusió és: volem planificació per millorar Tortosa, i així sempre ho
demostrem. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies.»

*-*-*

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

II. PART NO RESOLUTIVA

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

a) Extractes Junta de Govern Local:

- 31/2022, de 23/05/2022.
- 32/2022, de 20/05/2022.
- 33/2022, de 24/05/2022.
- 34/2022, de 25/05/2022.
- 35/2022, de 30/05/2022.
- 36/2022, de 07/06/2022.
- 37/2022, de 13/06/2022.
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b) Resolucions de l’Alcaldia:

- De la 606/2022 a la 1102/2022.

*-*-*

El consistori en queda assabentat.

17 – INFORMES DE L’ALCALDIA. 

No n’hi ha.

18 – CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

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

*-*-*

1. INTERVENCIÓ DEL SR. SERGI ARNAU CASTRO

Sr.  Arnau: “Gràcies,  alcaldessa. Bé,  la  setmana passada, a partir  d’una queixa del  col·lectiu  Vaga
Feminista,  vam  saber  que  l’ús  de  la  plaça  de  la  Catedral  estava  limitat  a  actes  que  organitza
l’ajuntament i  el  Bisbat,  diguéssem, no? Seria només l’ajuntament i  el  Bisbat de Tortosa qui  pot
organitzar actes a la plaça de la Catedral, que entenem que és pública.

Llavors,  la  pregunta  seria:  a  quina  ordenança,  d’alguna  manera,  obeeix  està  resposta  a  Vaga
Feminista, com també hem sabut que s’ha donat a altres col·lectius de la ciutat, que no és exclusiu de
Vaga Feminista. 

I després, faria un prec, que és que siga quina siga l’ordenança o el motiu que fa que un col·lectiu de
la ciutat no puga utilitzar una plaça pública, que es treballe per a revertir està situació i que la plaça
puga ser utilitzada com qualsevol altre espai de la ciutat per a organitzar esdeveniments. Gràcies.”

Sra. Alcaldessa: “Gràcies. L’ocupació de la via pública és competència del govern municipal, i depèn
de cadascun dels actes, però en aquest cas el que es va considerar respecte a la plaça de la Catedral
és que fos una plaça que es preservés per a actes propis. Quan diem actes del Bisbat són aquells que
tinguen sortida des de la Catedral. Pensem que hi ha una part que és propietat del mateix Bisbat, de
la mateixa Catedral, la part alta de la plaça, però en definitiva, el que es va preveure és, per a actes
que organitzi l’Ajuntament de Tortosa, per preservar este espai per la consideració que té este espai,
pel fet que se sol·licita muntatge i desmuntatge d’elements que poden perjudicar la situació de la
mateixa plaça, o també els diferents elements que la composen. Per tant, el que es va decidir va ser
preservar-ho.

No és l’únic espai que hi ha preservat a la ciutat. Tenim l’aula didàctica, tenim els jardins, l’espai de
jardins del mateix escorxador. Per què? Pel fet de poder preservar espais que, per la seua significació
o per la patrimonialitat que tenen, volem que diguem «preservats» i que, per tant, no es facen ni dinars
ni sopars ni berenars ni res que puga perjudicar el diferent entorn o els diferents materials de la
mateixa plaça. Això no vol dir ni limitar res, simplement tenir present que la mateixa activitat es podia
fer a la plaça del darrere, també és plaça de la Catedral, de fet, es diu plaça de l’Absis de la Catedral,
no cal fixar un escenari, no cal ficar cadires, tens unes grades i tens, per tant, la possibilitat de poder-
ho fer, així com a la resta de llocs de la ciutat.

Té la paraula el senyor Bel.”
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2. INTERVENCIÓ DEL SR. JAUME BEL HOMEDES

Sr. Bel: “Gràcies, alcaldessa. És una pregunta que ve amb diversos apartats, faré totes alhora i vostè
em respondrà. Fa referència als fons Next Generation. Porto quatre preguntes però només li  faré
dues, que són les més urgents, perquè són les que finalitzen el 29 de juliol del 2022, és a dir, a final
d’este mes.

El Departament de Drets Socials ha convocat les subvencions de les línies 1 a 5 per als ens socials,
finançades pels Next Generation. Són –li recordo– les línies d’inversió de nou centres residencials i
d’atenció diürnes, projectes de tecnologia al servei i cura de les persones, projectes que milloren la
gestió  dels  serveis  socials,  projectes  d’innovació  en  serveis  socials,  transformació  digital  de  les
infraestructures residencials per a adolescents tutelats i extutelats, i de transició energètica de les
instal·lacions juvenils. Aquestes són les cinc línies, i volem saber si ja ha presentat alguna proposta en
este sentit, atès el poc termini que hi ha.

I l’altra qüestió és també la convocatòria per al foment d’accessibilitat dels espais d’atenció ciutadana
dels ens locals, o siga, la convocatòria per al foment de l’accessibilitat dels espais d’atenció ciutadana
dels ens locals, que també finalitza la convocatòria el dia 29 de juliol de 2022. Voldríem saber també
si ja ha demanat alguna proposta per a estès dues convocatòries. Gràcies.”

Sra. Alcaldessa: “Gràcies. Senyor Bel, de fet, ens presentem a totes les convocatòries que surten dels
fons Next Generation.  Pel  que fa a les que ens acaba de dir  de l’Àrea de Drets Socials,  s’estan
preparant per tal d’entrar-les dintre del termini a totes les línies en què tenim competències, i a més a
més, no només l’ajuntament sinó també des de Gesat, per tal de poder a la residència, i a la part que
tenim també de Benestar, dintre de l’àmbit de l’hospital de la Santa Creu. Per tant, ens presentem
com a ajuntament i ens presentem com a hospital.

I  pel  que fa a les  d’accessibilitat,  ja  ens vam presentar  perquè és una convocatòria  que és  per
concurrència competitiva, i ens vam presentar el primer dia.

Té la paraula el senyor Jordan.”

3. INTERVENCIÓ DEL SR. JORDI JORDAN FARNÓS

Sr. Jordan: “Sí, senyora alcaldessa, volia fer-li una pregunta que ja li han fet, però en tenim una altra
que fa referència a què algunes poblacions del nostre territori, i també alguns dels pobles del nostre
municipi,  han incorporat la figura dels hereus per actualitzar les festes majors i  sobretot el paper
tradicional de la dona. I la pregunta era si de cara a les properes festes majors, perquè no tindrem ja
–crec– una altre ple fins llavors on poguéssim fer precs i preguntes, ho tenen previst incorporar.”

Sra.  Alcaldessa:  “No,  no ho tenim previst  incorporar  perquè, de fet,  no té cap tipus de fonament
històric el fet d’haver tingut hereus a la nostra ciutat, no els hi ha hagut mai i mai hi ha hagut a la
ciutat de Tortosa. Per tant, este govern no contempla incorporar la figura dels hereus.

*-*-*

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

El secretari accidental Vist i plau
sgJACE L’alcaldessa

sgMRP
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