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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
02 / 2023

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)
PIÑOL MELICH, ÀNGEL
RIMA GILABERT, JOSEP
RIPOLL CASTELLÓ, MÒNICA
RUPÉREZ MONREAL, SÒNIA
SAPORTA CANO, FERNANDO
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO 
VALDÉS GARCÍA, ESTEFANÍA
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS

Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 

Tortosa, essent les divuit hores del dia sis de febrer
de dos mil  vint-i-tres,  prèvia convocatòria girada a
l'efecte,  es  reuneixen  en  primera  convocatòria  al
Saló  de  Sessions  de  la  casa  consistorial,  els
membres de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Tortosa
que al marge es relacionen, a l’objecte de realitzar
sessió ordinària sota el següent

ORDRE DEL DIA

I. PART RESOLUTIVA

SECRETARIA

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

• Ordinària 17/2022, de 07 de novembre.
• Extraordinària i urgent 18/2022, de 24 de novembre.
• Ordinària 19/2022, de 05 de desembre.
• Ordinària 01/2023, de 02 de gener.

SERVEIS AL TERRITORI

02 – Dictamen de proposta d’acord  d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM supressió de
vial en l'àmbit dels creixements extensius a Jesús.

03 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la delegació de competències a favor de la Diputació de
Tarragona i del conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Ajuntaments de Tortosa, de
Roquetes, d’Amposta i de La Ràpita, per a la tramitació del Pla de Sostenibilitat Turística «Extensió de la Via
Verda de la Val de Zafán», en el marc del programa dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions del
MINCOTUR.
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PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

04 – Dictamen de proposta d’acord d'adhesió de l’Ajuntament de Tortosa a la Comunitat Energètica Local
«Associació Cel Cambra Ebre Energia».

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 

05 – Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular Tortosa–Alternativa Municipalista per a
crear un servei de transport col·lectiu als polígons industrials de Tortosa.

06 – Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular Tortosa–Alternativa Municipalista, «L’aigua
és un bé comú, recuperem i millorem les fonts de Tortosa ciutat».

07 –  Proposta  del  grup  municipal  Movem  Tortosa–Movem  Terres  de  l’Ebre–En  Comú  Guanyem  per
elaborar un nou projecte de millora urbana, social i ambiental a partir de la nova llei de barris verds.

08 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa–Movem Terres de l’Ebre–En Comú Guanyem per una
distribució equilibrada de les papereres i la implantació de la figura de l’agent cívic de la ciutat.

09 – Proposta del  grup municipal  Esquerra Republicana de Catalunya–Tortosa Sí–Acord Municipal  per
atendre les necessitats de la Federació d’Entitats Socials de les Terres de l’Ebre (FESTE).

10 – Proposta del  grup municipal  Esquerra Republicana de Catalunya–Tortosa Sí–Acord Municipal  per
millorar la convivència entre els veïns i les mascotes.

11 –  Proposta del grup municipal Ciutadans–Partido de la Ciudadanía per demanar l’agilització en les
modificacions urbanístiques necessàries del POUM de Tortosa per que Tortosa lideri les Terres de l’Ebre.
Terrenys nou hospital. Terrenys RENFE. Nous desenvolupaments industrials. Millora zones residencials.

II. PART NO RESOLUTIVA

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

a) Extractes Junta de Govern Local:

- 84/2022, de 19/12/2022 – ordinària.
- 85/2022, de 20/12/2022 – extraordinària i urgent.
- 86/2022, de 21/12/2022 – extraordinària i urgent.
- 87/2022, de 27/12/2022 – ordinària.
- 88/2022, de 29/12/2022 – extraordinària i urgent.
- 89/2022, de 30/12/2022 – extraordinària i urgent.
- 01/2023, de 02/01/2023 – ordinària.
- 02/2023, de 09/01/2023 – ordinària.
- 03/2023, de 11/01/2023 – extraordinària i urgent.
- 04/2023, de 16/01/2023 – ordinària.
- 05/2023, de 18/01/2023 – extraordinària i urgent.

b) Resolucions de l’Alcaldia:

- De la 3685/2022 a la 4038/2022.

13 – Informes de l’Alcaldia. 

14 – Control dels òrgans de la corporació:

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

*-*-*
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Bona tarda. Iniciem el ple corresponent al mes de febrer. En primer lloc, abans de fer l’aprovació de les
actes, voldria agrair i felicitar a tots els cossos que durant aquest cap de setmana han estat treballant
intensament a l’àmbit del Coll de l’Alba i del poble de Bítem, perquè fa pocs minuts que hem sabut ja, se’ns
ha comunicat que s’ha extingit ja l’incendi d’este diumenge. Per tant, vull agrair i felicitar per tota la feina
feta, especialment als Bombers, a la Policia Local, també al Cos de Mossos, als agents rurals i al SEM,
perquè realment han estat a peu de canó, fent possible que avui poguéssem dir que en uns moments molt
complexos, amb la meteorologia que teníem, poguéssem tindre este incendi extingit.”

*-*-*

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, DE LES SEGÜENTS ACTES:

• Ordinària 17/2022, de 07 de novembre.
• Extraordinària i urgent 18/2022, de 24 de novembre.
• Ordinària 19/2022, de 05 de desembre.
• Ordinària 01/2023, de 02 de gener.

*-*-*

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

SERVEIS AL TERRITORI

02 –DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD  D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
SUPRESSIÓ DE VIAL EN L'ÀMBIT DELS CREIXEMENTS EXTENSIUS A JESÚS.

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

«Per Decret núm. 197/2023 de data 27 de gener de 2023 s’ha procedit a incoar expedient de modificació
puntual del POUM consistent en “supressió de vial en l’àmbit dels creixements extensius a Jesús.»

Vist l’expedient de modificació del POUM que comprèn tota la documentació tècnica, així com l'informe
favorable emès en data 27 de gener de 2023 per l’arquitecta municipal, i l’informe emès pel Secretari
Accidental de l’Ajuntament- de data 30 de gener de 2023, informes que consten en l’expedient.

Dictaminada la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori celebrada en
data 30 de gener de 2023.

De conformitat amb els articles 96 i 85.1 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el
text refós de la llei d’urbanisme.

De conformitat amb allò que estableix l’article 47.2.II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, i l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb el quòrum del vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l'adopció del següent ACORD:

Primer.-- Aprovar  inicialment  la  modificació  puntual  del POUM <supressió  de  vial  en  l’àmbit  dels

-  Pàg. 3 / 56 -           JACE / erc



creixements extensius a Jesús.>

Segon-. Sotmetre la documentació corresponent de la modificació puntual del POUM esmentada, al tràmit
d'informació pública pel termini d'un mes amb publicació del corresponent edicte al BOPT i a un dels diaris
de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit  municipal al  qual es refereix la present modificació
puntual.

Tercer..-  Simultàniament concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confinin amb el
del municipi que és objecte de la present modificació. 

Quart.-- De conformitat amb l’article 8.5 del text refós de la llei d’urbanisme, s’haurà de garantir pel mitjà
telemàtic  corresponent  el  dret  de  la  ciutadania  a  consultar  i  ser  informada  sobre  el  contingut  de
l’esmentada modificació puntual.»

*-*-*

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 DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DE
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I
ELS AJUNTAMENTS DE TORTOSA, DE ROQUETES, D’AMPOSTA I DE LA RÀPITA, PER A LA TRAMITACIÓ DEL
PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA «EXTENSIÓ DE LA VIA VERDA DE LA VAL DE ZAFÁN», EN EL MARC DEL
PROGRAMA DELS PLANS DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS DEL MINCOTUR.

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

«Fets

I. La Comissió Europea ha activat el fons Next Generation (NGEU) com a mesura per pal·liar els greus
efectes a nivell  econòmic i social  de la pandèmia COVID-19, amb l’objectiu principal de contribuir a la
transformació de la societat i de l’economia en el marc de la Unió Europea.

II. El govern espanyol ha elaborat el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) com instrument
per al desenvolupament dels fons NGEU. La component número 14 del PRTR preveu el desplegament de
l’anomenat Pla de Modernització i Competitivitat del sector Turístic, que a la seva vegada s’estructura en 4
àmbits d’actuació estratègics, dels quals, el segon fa referència a la Transformació del Model Turístic vers
la Sostenibilitat. Dins aquest segon àmbit es destinen 1.858 milions d’euros als ens locals per tal que
puguin optar al desenvolupament de plans de sostenibilitat turística a les destinacions.

III.  La  Conferència  Sectorial  de  Turisme  del  Ministeri  d’Indústria,  Comerç  i  Turisme  (d’ara  endavant
MINCOTUR)  va  aprovar  a  la  reunió  del  28  de  juliol  de  2021  l'Estratègia  de  Sostenibilitat  Turística  a
Destinacions, que és el full de ruta que guiarà la selecció i finançament de projectes destinats a donar
suport a la transformació de les nostres destinacions en centres d'innovació turística que els facin més
resilients, alhora que s'avança cap a una cohesió territorial més gran, no només relacionant l'oferta i les
destinacions de cada territori, sinó creant connexions entre les destinacions de diferents territoris.

IV. Mitjançant la  Resolució de 23 de desembre de 2021 de la Secretaria d'Estat de Turisme, es publica
l'Acord  de la  Conferència  Sectorial  de  Turisme,  en què es  fixen  els  criteris  de  distribució,  així  com el
repartiment  resultant  per  a les  comunitats autònomes del  crèdit  destinat  al  finançament d'actuacions
d'inversió  per  part  d'entitats  locals  en el  marc  del  Component  14 Inversió  1  del  Pla  de Recuperació,
Transformació i Resiliència. En aquesta resolució es determina que el Pla de sostenibilitat turística en la
destinació denominat “Extensió de la via verda en el PN del Delta de l’Ebre”, promogut per la Diputació de
Tarragona, ha estat seleccionat com a destinatari d’una atribució de fons per import de 5.000.000,00
euros, d’acord amb les condicions fixades a l’esmentada Resolució, mentre que l’import sol·licitat havia
estat de 6.300.000,00 euros.

V. Per resolució del Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, de 10 de juny de 2022,
s’atorga a la Diputació de Tarragona una subvenció de 5.000.000,00 d’euros,  com a beneficiari  de la
convocatòria  extraordinària  del  programa Plans de sostenibilitat  turística en destinacions (convocatòria
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extraordinària 2021) i s’inclou el seu projecte Pla de sostenibilitat turística de la destinació Diputació de
Tarragona-Extensió de la Via Verda al Parc Natural Delta de l’Ebre al Pla territorial de sostenibilitat turística
en destinació de Catalunya 2021. En aquesta mateixa resolució es determina que el termini d'execució es
computa  a partir  del  25 d’abril  de 2022 i  té  una durada de tres  anys,  fins  al  25 d’abril  del  2025 i
s’estableix  que  l’execució  del  Pla  correspon  al  beneficiari  com  a  entitat  executora,  mentre  que  la
Generalitat  de Catalunya n’és  la  coordinadora  de l‘execució.  El  projecte  presentat  per  la  Diputació de
Tarragona afecta els trams de Roquetes a Amposta i d’Amposta a La Ràpita, dels municipis de Roquetes,
Tortosa, Amposta i La Ràpita.

VI. El mes de juny de 2022 es formalitza el Conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de
Roquetes, l’Ajuntament de Tortosa, l’Ajuntament d’Amposta i l’Ajuntament de la Ràpita (Conveni Via Verda)
pel qual es van  establir les bases de la col·laboració entre les parts per a tramitar i executar el Pla de
Sostenibilitat  en  Destinació  Turística  (PSDT)  “EXTENSIÓ  DE  LA  VIA  VERDA  DE  LA  VALL  DE  ZAFAN  DE
TORTOSA A LA RÀPITA” en el  marc del Programa dels plans de sostenibilitat  en destinació turística del
MINCOTUR.

VII. La clàusula Quarta del Conveni Via Verda preveu que aquest instrument serà objecte de desplegament
mitjançant l’aprovació dels instruments i compromisos que siguin necessaris per a garantir l’assoliment de
les  fases  previstes  i  que  la  Diputació  de  Tarragona  proposarà  a  la  resta  de  les  parts  signants  les
alternatives, solucions organitzatives o qualsevol altra fórmula que consideri necessària per al bon fi del
PSTD.

VIII. Per tal que la Diputació de Tarragona, com a beneficiària de la subvenció i entitat executora, pugui
gestionar  i  executar  el  projecte  és  necessari  que  els  ajuntaments  dels  municipis  en  els  quals  es
desenvolupa li deleguin les facultats municipals relatives a la redacció, tramitació i aprovació del projecte i
dels instruments urbanístics que correspongui per a l’execució de l’Extensió de la Via Verda Val de Zafan
des de Tortosa fins al Parc Natural del Delta de l’Ebre, expropiació dels terrenys i execució de les obres i
aprovar el conveni regulador de l’exercici d’aquesta delegació.

Fonaments de dret i consideracions

Els municipis per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències poden promoure
activitats i prestar serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat
veïnal.  En aquest  sentit  tenen competències  en infraestructura viària  i  altres  equipaments  de la  seva
titularitat, així com per promoure l’activitat turística d’interès i àmbit local. Igualment d’acord amb l’article
66 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003,
de  28  d’abril,  estableix  que  els  ens  locals  tenen  competències  en  la  gestió  territorial,  en  les
infraestructures de mobilitat i en la connectivitat i article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del
règim local, estableix que el municipi.

La Diputació de Tarragona, en aplicació de  les previsions de l’article 36 de la Llei 7/1985, reguladora de
les bases del règim local i l’article 92 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix funcions d’assistència i cooperació
econòmica, tècnica i jurídica als municipis de la província de Tarragona, per facilitar la gestió de les seves
competències, impulsar la seva modernització, i contribuir al benestar dels ciutadans i al desenvolupament
equilibrat del territori. 

Addicionalment, és competència pròpia de la Diputació, d’acord amb l’article 36.d) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases del règim local, la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social, i en la
planificació en el territori provincial. En el mateix sentit es pronuncia l’article 91 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en establir-hi
com  a  competència  pròpia  de  les  diputacions  fomentar  i  administrar  els  interessos  peculiars  de  la
província.

L’article 116 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats
públiques poden delegar  les  competències de llur  titularitat  a  altres  administracions o entitats en els
termes que estableix la normativa sectorial aplicable.

De conformitat amb l’article 47 h) de la Llei, 7/85, de 2 d’abril, de bases de règim local, cal el vot favorable
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de les corporacions per a l’adopció d’acords de
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transferència  de funcions  o  activitats  a  altres  administracions públiques,  així  com l’acceptació  de les
delegacions o encomanes de gestió realitzades per altres administracions, llevat que per llei s’imposin
obligatòriament.

Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis al Territori, en sessió de data 30 de
gener de 2023.

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

PRIMER. Delegar en la Diputació de Tarragona les competències de l’Ajuntament de Tortosa relatives a la
redacció, tramitació i aprovació del Projecte Extensió de la Via Verda de la Val de Zafán des de Tortosa fins
al  Parc  Natural  del  Delta  de  l’Ebre,  expropiació  dels  terrenys  ubicats  al  respectiu  terme  municipal  i
necessaris per a executar les obres i la seva execució.

SEGON. Aprovar els compromisos següents, en la part que correspon a l’Ajuntament de Tortosa:

• Proveir  la  informació  necessària  per  a  la  millor  elaboració  del  Pla  Especial  i  dels  projectes
constructius.

• Informar  amb celeritat  el  Pla  especial  d’extensió  de la  Via  Verda  de  la  Val  de  Zafán  des  de
Roquetes fins a la Ràpita (en endavant Pla Especial) i els seus projectes constructiu en allò que
afecta els respectius termes municipals en els tràmits d’aprovació del Pla especial i dels projectes
constructius.

• Facilitar la interlocució necessària amb els actors del territori que resultin afectats pel Pla Especial
i pels projectes constructius.

• Aprovar i assumir, si escau, els contractes d’arrendament necessaris per disposar dels terrenys de
l’Ens  públic  empresarial  Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias  (Adif)  per  ocupar  els
terrenys afectats per l’obra, que siguin de la seva titularitat i disposar la dotació pressupostària
necessària per fer front a la despesa que se’n derivi.

• Posar a disposició de la Diputació de Tarragona els terrenys obtinguts, necessaris per executar les
obres. 

• Un cop acabada l’obra i les instal·lacions corresponents per part de la Diputació, acceptar-les i
assumir les responsabilitats d’explotació i manteniment que se’n derivin.

• Acceptades les obres, durant el termini de garantia del contracte de construcció, permetre que la
Diputació de Tarragona executi en aquestes les actuacions de reparació necessàries.

TERCER.  Aprovar el Conveni entre la Diputació de Tarragona i els ajuntaments de Roquetes, de Tortosa,
d’Amposta i de la Ràpita per al desplegament de les fases de projecte i d’execució del Conveni entre la
Diputació i els ajuntaments esmentats per a la tramitació del Pla de Sostenibilitat Turística “Extensió de la
Via Verda de la Vall de Zafán” en el marc del Programa dels plans de sostenibilitat turística en la destinació
del  Mincotur.  Les  competències  delegades  s'han  d'exercir  de  conformitat  amb  el  contingut  d’aquest
Conveni.

QUART. Nomenar com a membre de la Comissió de Seguiment la Sra. Laura Ismael Segarra, arquitecta
municipal cap del Departament de Serveis al Territori.

CINQUÈ. Facultar Il·lma. Sra. Alcalde/essa de l’Ajuntament de Tortosa per a la signatura d’aquest conveni i
fer els tràmits que calguin per al compliment d’aquest acord. 

SISÈ. La delegació tindrà vigència des de l'acceptació per la Diputació de Tarragona i es mantindrà en vigor
fins la finalització del termini de garantia de les obres del Projecte Extensió de la Via Verda Val de Zafán des
de Tortosa fins al Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

SETÈ. Notificar aquest acord als ajuntaments de Roquetes, d’Amposta i de La Ràpita i a la Diputació de
Tarragona.»
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«ANNEX

Conveni entre la Diputació de Tarragona i els ajuntaments de Roquetes, Tortosa, Amposta i la Ràpita per al
desplegament de les fases de projecte i d’execució de l’Extensió de la Via Verda de la Vall de Zafan, en el
marc del Programa dels plans de sostenibilitat turística en la destinació del Mincotur 

REUNITS

La Diputació de Tarragona, representada per la seva presidenta, la Il·lma. Sra. Noemí Llauradó i Sans, en
virtut de les atribucions que li confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, en relació amb l’article 90.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril  i  de conformitat amb l'acord adoptat pel  Ple de la
Corporació, en sessió del 2 de juliol de 2019, assistida en aquest acte per la Sra. Pilar Sánchez Peña, en la
seva condició de secretària general de la Diputació.

L’Ajuntament  de  Roquetes,  representat  pel  seu  alcalde-president,  Ivan  Garcia  Maigí,  en  virtut  de  les
atribucions que li confereix l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, en relació amb l'article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i de conformitat amb l'acord adoptat pel Ple de la Corporació,
en sessió ordinària de 15 de juny de 2019, assistit en aquest acte per la Sra. M. Teresa Piñol Piñol, en la
seva condició de secretària acctal. de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Tortosa, representat per la seva alcaldessa-presidenta, Meritxell Roigé i Pedrola,  en virtut
de les atribucions que li confereix l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, en relació amb l'article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,  i  de conformitat amb l'acord adoptat pel Ple de la
Corporació,  en sessió ordinària  de 15 de juny de 2019, assistida en aquest acte pel  Sr.  Josep Antoni
Chavarria Espuny, en la seva condició de secretari accidental de l’Ajuntament.

L’Ajuntament  d’Amposta,  representat  pel  seu alcalde-president,  Adam Tomàs i  Roiget,  en virtut  de les
atribucions que li confereix l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, en relació amb l'article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i de conformitat amb l'acord adoptat pel Ple de la Corporació,
en sessió ordinària de 15 de juny de 2019, assistit en aquest acte per la  Sra. M. Cinta Vidal Bayarri, en la
seva condició de secretària de l’Ajuntament.

I l’Ajuntament de la Ràpita, representat pel seu alcalde-president, Josep Carles Caparrós i Garcia,  en virtut
de les atribucions que li confereix l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, en relació amb l'article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,  i  de conformitat amb l'acord adoptat pel Ple de la
Corporació, en sessió ordinària de 15 de juny de 2019, assistit en aquest acte pel Sr. Gregorio Juárez
Rodríguez, en la seva condició de secretari de l’Ajuntament.

Es reconeixen amb la capacitat legal necessària per subscriure aquest Conveni de col·laboració i

MANIFESTEN

I.  Que la Comissió Europea ha activat el fons Next Generation (NGEU) com a mesura per pal·liar els greus
efectes a nivell  econòmic i social  de la pandèmia COVID-19, amb l’objectiu principal de contribuir a la
transformació de la societat i de l’economia en el marc de la Unió Europea.

II.  Que el  govern espanyol  ha elaborat  el  Pla de Recuperació,  Transformació  i  Resiliència (PRTR)  com
instrument  per  al  desenvolupament  dels  fons  NGEU.  La  component  número  14  del  PRTR  preveu  el
desplegament del Pla de Modernització i Competitivitat del sector Turístic, que preveu un àmbit d’actuació
estratègics  específicament  destinat  a  la  Transformació  del  Model  Turístic  vers  la  Sostenibilitat.  Dins
d’aquest  àmbit  es  destinen  1.858  milions  d’euros  als  ens  locals  per  tal  que  puguin  optar  al
desenvolupament de plans de sostenibilitat turística a les destinacions.

III.  Que la Conferència Sectorial de Turisme del Ministeri  d’Indústria, Comerç i Turisme (d’ara endavant
MINCOTUR) va aprovar el 28 de juliol de 2021 l'Estratègia de Sostenibilitat Turística a Destinacions.
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IV.  Que mitjançant la  Resolució de 23 de desembre de 2021 de la Secretaria d'Estat de Turisme,  es
publica l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme, per la qual el Pla de sostenibilitat turística en la
destinació denominat “Extensió de la via verda en el PN del Delta de l’Ebre”, promogut per la Diputació de
Tarragona, ha estat seleccionat com a destinatari d’una atribució de fons per import de 5.000.000,00
euros, d’acord amb les condicions fixades a l’esmentada Resolució, mentre que l’import sol·licitat havia
estat de  6.300.000,00 euros.

V. Que per resolució del Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, de 10 de juny de
2022, s’atorga a la Diputació de Tarragona una subvenció de 5.000.000,00 d’euros, com a beneficiari de
la convocatòria extraordinària del programa Plans de sostenibilitat turística en destinacions (convocatòria
extraordinària 2021) i s’inclou el seu projecte Pla de sostenibilitat turística de la destinació Diputació de
Tarragona-Extensió de la Via Verda al Parc Natural Delta de l’Ebre al Pla territorial de sostenibilitat turística
en destinació de Catalunya 2021. En aquesta mateixa resolució es determina que el termini d'execució es
computa  a partir  del  25 d’abril  de 2022 i  té  una durada de tres  anys,  fins  al  25 d’abril  del  2025 i
s’estableix  que  l’execució  del  Pla  correspon  al  beneficiari  com  a  entitat  executora,  mentre  que  la
Generalitat de Catalunya n’és la coordinadora de l‘execució.

VI.  Que  el  juny  de  2022 es  formalitza  el  Conveni  entre  la  Diputació  de  Tarragona  i  l’Ajuntament  de
Roquetes, l’Ajuntament de Tortosa, l’Ajuntament d’Amposta i l’Ajuntament de la Ràpita (Conveni Via Verda)
pel qual es van  establir les bases de la col·laboració entre les parts per a tramitar i executar el Pla de
Sostenibilitat  en  Destinació  Turística  (PSDT)  “EXTENSIÓ  DE  LA  VIA  VERDA  DE  LA  VALL  DE  ZAFAN  DE
TORTOSA A LA RÀPITA” en el  marc del Programa dels plans de sostenibilitat  en destinació turística del
MINCOTUR.

VII. La clàusula Quarta del Conveni Via Verda preveu que aquest instrument serà objecte de desplegament
mitjançant l’aprovació dels instruments i compromisos que siguin necessaris per a garantir l’assoliment de
les  fases  previstes  i  que  la  Diputació  de  Tarragona  proposarà  a  la  resta  de  les  parts  signants  les
alternatives, solucions organitzatives o qualsevol altra fórmula que consideri necessària per al bon fi del
PSTD.

VIII. Que per a l’assoliment del PSTD cal una tramitació àmplia i transversal per als tràmits vinculats amb el
projecte (licitació, redacció, aprovació), disponibilitat dels terrenys, licitació i adjudicació dels contractes
necessàries per a l’execució material de les obres i les instal·lacions  i finalment el posterior retorn als
ajuntaments  de  les  obres  i  instal·lacions  construïdes.  Per  això  en  el  Conveni  Via  Verda  es  preveu  un
desplegament en les següents fases:

- Fase de projecte: el seu objecte és la redacció dels projectes que permetin l’execució de les obres  i de les
instal·lacions identificades a la sol·licitud del PSTD. Aquesta fase inclourà necessàriament l’estudi de les
propietats i drets que resultin afectades.

- Fase d’execució: el seu objecte és l’execució de les actuacions materials (obres, instal·lacions, xarxes....)
necessàries en el marc del Pla de Sostenibilitat en Destinació Turística (PSTD) “EXTENSIÓ DE LA VIA VERDA
DE LA VALL DE ZAFAN DE TORTOSA A LA RÀPITA”. Així mateix en aquesta fase s’hi inclouen les actuacions
per obtenir  la disponibilitat dels terrenys necessaris per ubicar-hi la via verda i d’aquells que de forma
transitòria es destinin a l’execució de les obres.

- Fase explotació i manteniment: El seu objecte és acordar la fórmula d’explotació de la infraestructura i els
mecanismes de manteniment. 

Aquestes fases no es conceben com successives, doncs per les seves característiques pròpies és possible
que algunes d’elles es tramitin en paral·lel.

IX. Que la Diputació de Tarragona d’acord amb les previsions de l’article 36 de la Llei 7/1985, reguladora
de les bases del règim local i l’article 92 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix funcions d’assistència i cooperació
econòmica, tècnica i jurídica als municipis de la província de Tarragona, per facilitar la gestió de les seves
competències, impulsar la seva modernització, i contribuir al benestar dels ciutadans i al desenvolupament
equilibrat del territori.

X. Que és competència pròpia de la Diputació, d’acord amb l’article 36.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases  del  règim  local,  la  cooperació  en  el  foment  del  desenvolupament  econòmic  i  social,  i  en  la
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planificació en el territori provincial. En el mateix sentit es pronuncia l’article 91 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en establir-hi
com  a  competència  pròpia  de  les  diputacions  fomentar  i  administrar  els  interessos  peculiars  de  la
província.

XI. Que l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, estableix que el municipi per a
la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències poden promoure activitats i prestar
serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, en aquest
sentit tenen competències en infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat, així com per
promoure l’activitat turística d’interès i àmbit local. Igualment, l’article 66 del Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que els ens
locals tenen competències en la gestió territorial, en les infraestructures de mobilitat i en la connectivitat.

XII. Que atesos els antecedents esmentats i el termini que es disposa per redactar els projectes, contractar
i executar les obres, justificar, elaborar i trametre la informació de seguiment, elaborar i enviar informació
comptable i d’altra documentació susceptible de ser aportada, finalitzar les actuacions del PSTD i obtenir
la conformitat respecte dels recursos rebuts, la Diputació ha considerat urgent la necessitat de disposar
dels serveis aportats per un mitjà propi que s’encarregui de redactar els projectes, per això mitjançant
decret de 12 d’agost de 2022 ha aprovat l’encàrrec de la redacció del Projecte constructiu de la Via verda
de la Val de Zafan (tram Roquetes – la Ràpita), a favor de Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, S.M.E., M.P.
(TRAGSATEC).

XIII.  Que  els  plens  dels  ajuntaments  han  aprovat  delegar  en  la  Diputació  de  Tarragona  les  facultats
municipals relatives a la redacció, tramitació  i  aprovació del Projecte Extensió de la Via Verda Val de Zafan
des de Tortosa fins al Parc Natural del Delta de l’Ebre, expropiació dels terrenys i execució de les obres i, a
la  vegada,  han  aprovat  el  present  conveni  regulador  de  l’exercici  d’aquesta  delegació  en  les  dates
següents:

L’Ajuntament de Roquetes, en data _________________
L’Ajuntament de Tortosa, en data ___________________
L’Ajuntament d’Amposta, en data ___________________
I l’Ajuntament de la Ràpita, en data ____________________

XIV. Que la Diputació de Tarragona ha acceptat la delegació i el conveni  regulador de l’exercici d’aquesta
delegació en data __________________.

Per tal que la Diputació de Tarragona pugui desplegar les fases de redacció del projecte, i execució de les
obres, les parts subscriuen aquest Conveni.

CLÀUSULES

Primera. Objecte del Conveni

L’objecte  d’aquest  conveni  és  regular  l’exercici  de  la  delegació  de  competències  efectuada  pels
ajuntaments  de  Roquetes,  Tortosa,  Amposta  i  la  Ràpita  a  la  Diputació  de  Tarragona  per   gestionar  i
executar el Projecte Extensió de la Via Verda de la Val de Zafan, finançat amb fons Next Generation EU, i
donar compliment al Conveni Via Verda en els respectius termes municipals,  que comprèn redactar el Pla
Especial  i presentar-lo per a la seva tramitació al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya i
redactar, tramitar i executar els projectes constructius i definir i contractar les accions i serveis addicionals
per a la completa execució del Projecte Extensió de la Via Verda de la Val de Zafan.

Segona. Compromisos dels ajuntaments de Roquetes, Tortosa, Amposta i la Ràpita

- Proveir la informació necessària per a la millor elaboració del Pla Especial i dels projectes constructius.

-Informar amb celeritat el Pla especial d’extensió de la Via Verda de la Val de Zafán des de Roquetes fins a
la Ràpita ( en endavant Pla Especial) i els seus projectes constructius en allò que afecta els respectius
termes municipals en els tràmits d’aprovació del Pla especial i dels projectes constructius.

- Facilitar la interlocució necessària amb els actors del territori que resultin afectats pel Pla Especial i pels
projectes constructius.
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- Aprovar i assumir, si escau, els contractes d’arrendament necessaris per disposar dels terrenys de l’Ens
públic empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) per ocupar els terrenys afectats per
l’obra, que siguin de la seva titularitat i disposar la dotació pressupostària necessària per fer front a la
despesa que se’n derivi.

- Posar a disposició de la Diputació de Tarragona els terrenys obtinguts, necessaris per executar les obres.

- Un cop acabada l’obra i les instal·lacions corresponents per part de la Diputació, acceptar-les i assumir les
responsabilitats d’explotació i manteniment que se’n derivin.

-  Acceptades  les  obres,  durant  el  termini  de  garantia  del  contracte  de  construcció,  permetre  que  la
Diputació de Tarragona executi en aquestes les actuacions de reparació necessàries.

Tercera. Compromisos de la Diputació de Tarragona

- Redactar i impulsar el Pla especial d’extensió de la Via Verda de la Val de Zafán des de Roquetes fins a la
Ràpita.

- Redactar i efectuar tots els tràmits necessaris per aprovar els projectes constructius d’extensió de la Via
Verda de la Val de Zafán des de Tortosa fins al Parc Natural del Delta de l’Ebre.

- Definir i contractar les accions i serveis addicionals per a la completa execució del Projecte Extensió de la
Via Verda de la Val de Zafan

- Sol·licitar informe als ajuntaments interessats en el tràmit d’aprovació dels respectius projectes.

-  Habilitar  el  crèdit  disponible  necessari  per  finançar  la  diferència  entre  els  5.000.000  d’euros  de
l’assignació  rebuda  mitjançant  l'Acord  de  la  Conferència  Sectorial  de  Turisme,  publicada  mitjançant
resolució de 23 de desembre de 2021 de la Secretaria d'Estat de Turisme, i el cost final de la redacció del
Pla Especial i dels projectes esmentats i de la seva execució, així com el cost d’expropiació dels terrenys
necessaris, fins a l’import total previst de 6.300.000 euros.

- Expropiar en nom dels ajuntaments corresponents els terrenys necessaris per a l’execució dels projectes.

- Impulsar, en nom dels ajuntaments, els contractes d’arrendament necessaris per disposar dels terrenys
de l’Ens públic empresarial  Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) per ocupar els terrenys
afectats per l’obra, que siguin de la seva titularitat.

- Contractar les obres, efectuar la direcció facultativa i el seguiment de la seva execució i un cop acabades
en la seva totalitat, rebre-les i  lliurar a cada Ajuntament la part que correspon al seu terme municipal i que
consta com annex a aquest conveni amb un plànol del traçat on es defineix el tram de cada municipi.

Quarta. Comissió de Seguiment

Per tal de resoldre les incidències que es puguin plantejar en relació amb l’execució d’aquest Conveni, les
parts acorden crear una comissió de seguiment que té com a funció principal avaluar el grau d’assoliment
dels objectius i  l’execució de les obligacions i  actuacions assumits per  les parts.  Aquesta comissió es
reunirà a petició de qualsevol de les parts i estarà integrada pels membres següents:

Per Diputació de Tarragona: el cap de l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori,  la cap de l’Organisme
Autònom Patronat de Turisme i el cap de Servei de Projectes Transversals.

Per l’Ajuntament de Tortosa, l’arquitecta municipal cap del departament de Serveis al Territori.

Cinquena. Vigència

Aquest conveni es perfecciona amb la signatura de les parts, serà efectiu a partir de la data de la seva
signatura i tindrà una vigència de quatre anys. En el supòsit que les previsions de les  clàusules d’aquest
conveni no s’haguessin realitzat en el termini esmentat, les parts podran, en qualsevol moment abans de
la finalització d’aquest termini, acordar unànimement la seva pròrroga.
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Sisena. Extinció

Les causes d’extinció anticipada del conveni són les següents:

a) La resolució acordada de comú acord entre les parts que l’han subscrit.
b) El compliment de llur objecte.
c) La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es reuneixin els requisits de forma
o els requisits de caràcter material, declarada judicialment.
d) L’incompliment, per qualsevol de les parts, de les obligacions o compromisos contrets.

Setena. Jurisdicció

Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i la interpretació d’aquest
Conveni. En cas que es puguin plantejar qüestions litigioses es resoldran per la jurisdicció contenciosa
administrativa.

I, en prova de conformitat, es signa electrònicament aquest conveni, la vigència del qual és a partir de la
data de l'última signatura electrònica. 

La Diputació de Tarragona
La Presidenta, El/la Secretari/ària
Noemí Llauradó i Sans

L’Ajuntament de Roquetes
L’Alcalde, El/la Secretari/ària
Ivan Garcia i Maigí

L’Ajuntament de Tortosa
L’Alcaldessa, El/la Secretari/ària
Meritxell Roigé i Pedrola 

L’Ajuntament d’Amposta El/la Secretari/ària
L’Alcalde,
Adam Tomàs i Roiget

L’Ajuntament de la Ràpita El/la Secretari/ària
L’Alcalde
Josep Carles Caparrós i García

ANNEX. Plànol descriptiu del traçat per cada municipi»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Passaríem al  següent  punt,  que  és  el  dictamen  de  proposta  d'acord  d'aprovació  de  la  delegació  de
competències en favor de la Diputació de Tarragona i del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Tarragona i els ajuntaments de Tortosa, de Roquetes, d'Amposta i de La Ràpita, per a la tràmit acció del Pla
de Sostenibilitat Turística «Extensió de la Via Verda de la Val de Zafán», en el marc del programa dels Plans
de Sostenibilitat Turística en Destinacions del MINCOTUR.

En este cas es tracta de fer  un pas més.  Vam aconseguir,  des de la Diputació de Tarragona, des del
Patronat de Turisme, aquests 5 milions d’euros, que ens permetran poder portar a terme un projecte de
6,3 milions d’euros i, per tant, poder donar continuïtat a la Via Verda, entre Tortosa i La Ràpita i, per tant,
generar un actiu turístic de primer nivell, que ens permetrà incrementar l’oferta que ja teníem en l’àmbit
cicló-turístic i, per tant, potenciar este turisme adreçat a les famílies i, a més a més, unir el parc natural del
Delta  amb el  parc  natural  dels Ports,  amb aquesta via  verda.  No sé  si  hi  ha alguna qüestió?  Moltes
gràcies.”

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

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

04 –   DICTAMEN  D’ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA A  LA  COMUNITAT  ENERGÈTICA
LOCAL «ASSOCIACIÓ CEL CAMBRA EBRE ENERGIA».

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

«Relació de fets

1.  - La Unió Europea s'ha compromès amb la descarbonització del seu mercat energètic i proposa, entre
altres mesures, una multiplicació de les fonts de producció d'energies renovables i un protagonisme més
gran dels consumidors finals.

2.-  El  passat  dia 8 de novembre de 2022 es va anunciar  al  Butlletí  Oficial  de l'Estat  l’Extracte de la
Resolució de 27 d'octubre de 2022, del Consell d'Administració de l'E.P.E Institut per a la Diversificació i
Estalvi  de  l'Energia  (IDAE),  per  la  que  s'estableix  la  tercera  Convocatòria  del  Programa  d'incentius  a
Projectes pilot singulars de Comunitats Energètiques (PROGRAMA CE IMPLEMENTA), en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència. La convocatòria d'ajudes esmentada té com a finalitat impulsar i
desenvolupar la figura de les Comunitats Energètiques, per fomentar la participació en el sector energètic
d'actors no participants en aquest i la finalitat del qual sigui el desenvolupament de projectes d'energia
renovable, i  finança fins a un 60 % del projecte, incloent els costos d'execució de les obres, obra civil i/o
muntatge de les instal·lacions.

3.-  La  figura  de  les  Comunitats  Energètiques  segons  el  que  estableix  l'article  2.1  de  l'Ordre
TED/1446/2021,  de  22  de desembre,  jugarà  un  paper  clau  en  el  sector  energètic  espanyol  a  partir
d'aquests moments i servirà per fomentar la participació al sector energètic d'actors no participants en
aquest i la finalitat del qual sigui el desenvolupament de projectes d'energia renovable.

4.- S’ha ha demostrat que la fórmula d'Associació sense Ànim de Lucre és la forma jurídica que encaixa
millor en la creació d'una Comunitat Energètica Local, que tindrà les funcions següents:

• Contribuir a la sostenibilitat energètica promovent la producció i el consum d’energia renovable per part
dels veïns i comerços dels municipis que formen part de l Associació.‟  
• Empoderar els veïns d aquests municipis com a usuaris i autoconsumidors d’energia renovable.‟
• Proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus membres i al dels municipis que hi
participen.
• Promoure la consciència ciutadana en la cultura de la sostenibilitat energètica i la implicació de les
administracions  públiques,  en  particular  les  d’àmbit  municipal,  en  el  desenvolupament  de  polítiques
públiques necessàries per al seu desenvolupament.
• Promoure la implantació d'instal·lacions fotovoltaiques que es puguin explotar en règim d'autoconsum
compartit.
• Contribuir a evitar situacions de vulnerabilitat energètica.
• Executar  les  activitats  apropiades amb l'objectiu d'assolir  el  100% d'origen renovable en el  consum
d'electricitat als habitatges i als locals dels membres de l'associació.
• Promoure la participació ciutadana en una transició energètica a escala local amb l'objectiu d'assolir,
d'acord amb el Pacte Verd Europeu, la neutralitat climàtica a la Unió Europea el 2050.
• Conscienciar i difondre entre la població els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda
2030, relacionats amb l'assoliment de ciutats i comunitats sostenibles.

5.- Atenent l’esmentada convocatòria i conscient del gran impacte social i mediambiental d’aquest tipus de
associacions promovedores d’energia renovable, des de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
Tortosa, s’ha  promogut  la  constitució  la  Comunitat  Energètica  Local  «ASSOCIACIÓ  CEL  CAMBRA EBRE
ENERGIA», amb CIF G44581619.

6.- Atès que aquest tipus d’iniciatives dirigides a  la transició energètica amb la consolidació d’un model
basat en energies renovables,  són  clau en la lluita contra el canvi climàtic i  la consecució de l’Agenda
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2030, l’Ajuntament de Tortosa considera de suma importància formar part d’aquesta Comunitat, cedint
cobertes d'equipaments municipals.

Fonaments de dret

• Llei 39/2015,d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
• Ordre TED/1446/2021, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la

concessió d'ajudes del programa d'incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques
(Programa CE Implementa), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

• Extracte de la Resolució de 27 d'octubre de 2022, del Consell d'Administració de l'E.P.E Institut per
a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), per la que s'estableix la tercera Convocatòria del
Programa  d'incentius  a  Projectes  pilot  singulars  de  Comunitats  Energètiques  (PROGRAMA  CE
IMPLEMENTA), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat, emès en sessió de data 31
de gener de 2023 al Ple proposo adoptar el següent ACORD:

Primer.– Aprovar l’adhesió a la Comunitat Energètica Local «ASSOCIACIÓ CEL CAMBRA EBRE ENERGIA»,
amb CIF G44581619, constituïda com a Associació sense ànim de lucre acollint-se al que disposa la Llei
Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació.

Segon.- Facultar l'alcaldessa presidenta o persona en qui delegue la subscripció de tots els documents que
siguen necessaris per al compliment dels acords esmentats.

Tercer.-  Designar com a representant de l’Ajuntament a l'«ASSOCIACIÓ CEL CAMBRA EBRE ENERGIA» el
regidor del Departament de Promoció econòmica, el Sr. Sisco Pepió Herrando.”

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

Passem al punt 4, que és el dictamen de proposta d’acord d’adhesió de l’Ajuntament de Tortosa a la
Comunitat Energètica Local «Associació Cel Cambra Ebre Energia». Per tal de poder presentar este punt, té
la paraula el tinent d’alcalde, senyor Sisco Pepió.”

Intervenció del Sr. Pepió

“Alcaldessa,  regidores,  regidors.  avui  portem  a  aprovació  d’aquest  plenari,  la  proposta  d’aprovació
d’adhesió  de  l’Ajuntament  de  Tortosa  a  la  Comunitat  Energètica  Local  «Cambra  Energia  Ebre».  Una
comunitat energètica territorial, impulsada per la Cambra de Tortosa, i que a nivell institucional i com a
administració  local,  ha  volgut  sumar-se  i  liderar  l’Ajuntament  de  Tortosa,  per  poder  assumir  els
compromisos europeus per poder fer front a les polítiques locals, als canvis climàtics i mediambientals. 

L’escalfament global, a ningú se li escapa que planteja uns reptes tècnics, socials, econòmics i ecològics
urgents que ens obliguen a dissenyar una transició energètica cap a una societat de baixes emissions de
gasos d’efecte hivernacle. Les comunitats energètiques a nivell municipal han de ser aquell instrument
clau per impulsar aquesta transició energètica, desenvolupant generació distribuïda i renovable a la nostra
ciutat, i empoderant el ciutadà en aquesta transició. 

Aquesta nova comunitat energètica estarà constituïda per l’Administració local, que, sense ànim de lucre,
posarà al servei de la ciutat part del nostre sostre municipal per poder generar energia fotovoltaica, de la
qual es podrà beneficiar tota la ciutat,  ja que es podrà generar,  consumir  i  gestionar la nostra pròpia
energia, impulsant aquesta transició energètica i plantant cara al canvi climàtic. 

Amb aquesta acció es vol donar un pas molt gran per poder millorar l’eficiència dels comerços, de les
empreses, de les famílies en general de Tortosa, incloent aquelles famílies en risc de pobresa energètica,
és a dir, democratitzarem a nivell de la ciutadania, la generació i consum d’energies renovables.

I és per tot l’exposat que demano el seu vot favorable. Moltes gràcies.”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. No sé si es demana la paraula. La demana el senyor Arnau, el senyor Jordan, i ja està. Té la
paraula el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, primer de tot, com fem sempre, un recordatori per a les persones exiliades i les
més  de  4.000  represaliades.  Exigim  una  llei  d’amnistia,  perquè  entenem  que,  només  a  través  de
l’amnistia, es podrà posar solució a la situació de les persones exiliades, i només així es podrà resoldre el
conflicte entre el poble català i l’Estat espanyol.

Amb relació al punt concret de la creació de la Comunitat Energètica Local, ja per avançat els diem que els
votarem a favor, perquè entenem que es tracta d’una..., que és positiu per a la ciutat, que es tracta d’una
bona proposta.

Agraïm, per altra banda, la informació proporcionada i la predisposició del regidor a respondre tots els
dubtes que han anat  sortint  aquests  dies.  Sí  que lamentem la  certa  precipitació  a l’hora  de votar  la
proposta i que, com sempre, s’haja anunciat, o s’haja donat per fet l’adhesió, abans que es porte la votació
a terme al plenari d’avui.

Dit això, també considerem que, per deferència, hagués estat bé que se’ns hagués inclòs en les converses
prèvies, i més als grups que hem mostrat interès al llarg d’estos anys, per a què es creés està comunitat
energètica local. De fet, la CUP vam presentar a l’octubre de 2021, una proposta per a la creació d’una
comunitat energètica local.  En aquell  moment, se’ns va dir  per  part dels dos partits  de govern,  d’una
banda,  que no hi  havia la  capacitat  i  que la legislació dificultava el  fet  de poder portar  a terme està
comunitat energètica local, per a natros hi havia una manca de voluntat política. I després, també se’ns va
arribar a dir que substituir les empreses que proveïxen d’electricitat la ciutat a través de contractes, podia
suposar una prevaricació –poden repassar les actes, tot això es va dir als plens, al ple d’octubre– i ara, els
propis estatuts de l’associació que avui es porta a votació, plantegen que l’objectiu final ha de ser el de
proveir-se d’energia 100 per cent renovable. Així que, si no hi ha una substitució d'estès empreses, ja mos
explicaran com es farà. En aquell moment es van donar un seguit de raons per, simplement no votar la
proposta i desacreditar-la, que ara, d’alguna manera s’estan contradient. 

Per a natros, la diferència devia ser que en aquell moment, este tipus de proposta s’estaven impulsant des
dels ateneus cooperatius, ateneus cooperatius dels quals l’Ajuntament de Tortosa forma part, i no tan sols
això sinó que, per formar part del compromís de formar part de la Xarxa de Municipis per l’Economia
Solidària, vam arribar a posar l’exemple del Pinell de Brai, un ajuntament que no està governat per la CUP,
està governat per Eva Amposta, i el company és de Movem. I simplement van fer com si sentissin ploure en
la nostra proposta.

En els  últims  anys,  altres  ajuntaments,  com el  d’Ulldecona,  també han  estat  impulsant  la  creació  de
comunitats energètiques locals, des de la lògica de l’economia social, però vostès sembla que si l’acció es
desenvolupa sota el paraigües de l’economia social, no els acaba d’agradar. Celebrem que hagin canviat
d’opinió,  però això ens fa sospitar,  i  ens poden dir  desconfiats,  que depèn d’on ve la proposta no és
factible, no és legal ni necessària, i depèn com s’articula, o qui la impulsa, sí que ho és. I això, sincerament,
ens preocupa, perquè la seua lògica no va en la línia de la sobirania energètica, i ens podem trobar que
depèn del model que s’impulse, s’acaben beneficiant les empreses de sempre, que tenen per objectiu el
control del mercat energètic i l’obtenció de beneficis indecents a través de la gestió de recursos essencials.

Cal democratitzar l’energia, i el senyor Pepió així ho deia en la seua intervenció. Els sistemes de generació
d’energia de fonts renovables són accessibles i fan econòmicament viable que aquesta democratització es
porte a terme a nivell local. Cal apostar per projectes adaptats a les necessitats locals i avançant el camí
de recuperar sobirania energètica a nivell local i com a país. Volem començar una transició energètica
completa, és a dir, utilitzant energia verda, on el control de la producció, distribució i comercialització estiga
sota control públic i ciutadà. Això vol dir que hem d’evitar que en el procés de transició energètica estiguen
implicades REPSOLS, Endeses, Iberdroles o Naturgys. Tan sols així aconseguirem fer front d’una manera
democràtica a la crisi energètica que estem vivint. 

Ja, per últim, els demanem que, tal com contemplem els estatuts, existisca la possibilitat de reservar un
percentatge per a consum per a persones en situació d’exclusió social, i creiem que el percentatge ha de
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situar-se entorn al 14 per cent, que és el percentatge de població en situació de risc de patir pobresa
energètica.

Dit això, votarem a favor de la proposta.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

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

Intervenció del Sr. Jordan

“Gràcies. Regidors i regidores, molt bona tarda també a tots i totes. Evidentment, des de Movem Tortosa
també votarem favorablement a este punt, com ja li  vam comentar, si  no recordo malament, al senyor
Pepió, en les diverses conversacions que vam tindre la setmana passada. 

És evident que Tortosa, com totes les ciutats, han de fer una aposta clara pel canvi climàtic i, per tant, per a
mitigar-lo en tot allò que puguem, perquè ho estem veient a les nostres vides, que l’escalfament global és
cada vegada més evident, i  per tant, totes aquelles mesures que vagin en està línia, pensem que són
positives. I aquí, a més a més, afegim el fet que farem baixar la factura de la llum per a molts ciutadans i
per a les pròpies empreses o institucions que s’acaben afegint.

Ara bé, sí que des de Movem Tortosa pensem que arribem tard, en el sentit que ja fa molt de temps que
aquí, en este ajuntament, diversos grups, com comentava molt bé abans el senyor Arnau, ja havien fet
propostes al respecte, i no s’havia tingut en compte està qüestió, que sí que altres ajuntaments de Terres
de l’Ebre, abans citava el Pinell de Brai, també Ulldecona, però també a la resta de Catalunya o de l’Estat,
ja fa temps que hi  estan treballant,  i  que per  tant,  si  aquí  s’hagués fet  cas fa uns anys,  segurament
haguéssem  pogut  també  arribar  abans  a  un  projecte  d'estès  característiques,  i  fer-ho  sempre  la
precipitació d’una trucada, del dia abans, que el propi regidor mos va fer als diferents grups. És a dir, mos
hagués agradat que hi hagués hagut un debat seré, tranquil, dels diferents models. 

A més a més, som conscients que també hi han diferents models a nivell de Catalunya o de l’Estat, hi han
models que estan liderats, com comentava també el senyor Arnau, per ateneus. Hi han models que estan
liderats directament pels ajuntaments, n’hi ha altres per associacions, per cambres de comerç i, per tant,
doncs mos hagués agradat, sincerament, que poguéssim tindre un debat de quina era la millor fórmula, i
evidentment, des del consens, acordar-ho.

De totes maneres, també és cert que això és un pas, no és, diguéssem,  ojalá ho fos, però no tindrem
sobirania energètica, ni molt menys, amb aquest instrument, i, per tant, ja n’hi haurà temps d’analitzar els
altres models, i poder-los complementar amb el que avui aprovem aquí.

Per tant, el nostre vot, evidentment, serà favorable, però sí que mos hagués agradat que s’hagués pogut fer
d’una altra forma, perquè s’havia debatut, s’havia parlat aquí, en este ple, i entenem que d’un dia per
l’altre, fer una trucada, demanem aprovar això, d’esta manera, sí o sí, doncs, no és la millor fórmula per a
treballar a partir del diàleg i del consens.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Té la paraula el senyor Pepió.”

Intervenció del Sr. Pepió

Sí, primer de tot, m’agradaria fer un agraïment al vot favorable de tots els grups municipals. Senyor Arnau,
jo crec que des del 2021 s’ha anat evolucionant respecte a la constitució d’este tipus d’associacions, o en
este tipus de plaques fotovoltaiques, d’este conjunt, però sí que m’agradaria traslladar-li que un dels punts
més importants ha sigut el finançament, el finançament europeu, al qual es veurà subjecte i es podrà tirar
endavant està comunitat energètica. Crec que això és un punt importantíssim.

I al senyor Jordan també comentar-li que, certament, ara és un moment on s’està aprovant l’adhesió a està
comunitat  energètica.  Segurament  tindrem moments  per  a  trobar-mos,  i  a  l’hora de constituir-se  està
associació, poder plantejar tots els punts que la portaran a terme, entre ells hi ha una cosa que és, crec,
molt important, que és el tema de la inclusió a este tipus d’instal·lacions de famílies en risc d’exclusió
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energètica, que això crec que és un dels punts més importants. Per tant, moltes gràcies a tothom.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Queda aprovat.”

*-*-*

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 

05 -  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  CANDIDATURA  D’UNITAT  POPULAR  TORTOSA–ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA PER A CREAR UN SERVEI  DE TRANSPORT COL·LECTIU ALS POLÍGONS INDUSTRIALS DE
TORTOSA.

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

«La mobilitat és un element clau en la lluita contra el canvi climàtic i l'aposta pel transport públic urbà
absolutament necessària per reduir la presència del vehicle privat i aconseguir una ciutat més amable i
saludable en molts sentits i  especialment pel que fa a la qualitat de l'aire. És en aquest sentit que la
Comissió Europea ha instat als estats, regions i municipis a esmerçar esforços per millorar la qualitat de
l'aire arreu del continent. S'han pres mesures disciplinàries contra alguns estats i s'ha emplaçat a l'estat
espanyol a implantar les mesures necessàries per garantir la imprescindible millora de la qualitat de l'aire. 

L'Agència Europea del Medi Ambient alerta que el transport és responsable del 30% de les emissions de
CO2 globals, de les quals un 60% són degudes a l'ús del vehicle privat. 

Actualment  ens  trobem en  una  situació  d'emergència  climàtica  que  evidencia  la  necessitat  de  trobar
alternatives  per  tal  de  reduir  les  emissions  contaminants  derivades  de  combustibles  fòssils.  També
l'increment del preu de l'energia, que preveiem irrevocable, ha fet encarir desmesuradament les despeses
de desplaçaments i ha restat poder adquisitiu a les famílies que no s'ha vist compensat per l'increment
salarial. 

Diàriament, centenars de persones es desplacen als Polígon Industrial Catalunya Sud així com al Polígon
Industrial  Baix  Ebre  en vehicle  privat  degut  a la  manca d'opció  de fer-ho  en transport  públic,  i  estos
desplaçaments es realitzen en molts casos amb una única persona ocupant cada vehicle. 

Els transports col·lectius emeten 4 vegades menys CO2 per km que el vehicle privat. També en matèria de
seguretat  vial,  presenten molts  més avantatges els  transports  col·lectius.  La  implantació del  transport
col·lectiu milloraria també els serveis oferts, afavorint així la implantació de noves empreses. 

En molts dels casos els torns que es realitzen a les indústries permetrien establir unes franges horàries en
què l'ús del transport fos col·lectiu tant per les entrades com per les sortides dels torns de les indústries. 

És responsabilitat de l'Ajuntament de Tortosa treballar per a trobar alternatives en l'àmbit de la mobilitat
per tal de reduir la contaminació i afavorir la millora dels serveis que reben els treballadors i treballadores
dels polígons industrials. Tortosa no disposa a hores d'ara d'un pla de mobilitat, i és urgent emprendre
mesures efectives per a reduir la contaminació i millorar la mobilitat a la nostra ciutat. És per això que
proposem al Ple de l'Ajuntament de Tortosa l'adopció dels següents acords: 

1.  Estudiar  amb  les  empreses  dels  polígons  industrials  la  possibilitat  d’oferir  un  servei  de  transport
col·lectiu per a les persones que hi treballen, adequant-se als horaris de més afluència en les entrades i
sortides dels torns de les indústries. 

2.  Cercar vies de finançament conjunt del servei amb les associacions empresarials,  la Generalitat  de
Catalunya i el propi Ajuntament.

3. Comunicar els acords a les empreses establertes als polígons Catalunya Sud i Baix Ebre.»
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Passem ara a les propostes dels grups municipals.  Proposta del Grup Municipal Candidatura d’Unitat
Popular – Alternativa Municipalista, per crear un servei de transport col·lectiu als polígons industrials de
Tortosa. Té la paraula el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies, alcaldessa. Bé, la mobilitat és un element clau en la lluita contra el canvi climàtic i l’aposta pel
transport públic urbà, absolutament necessària per reduir la presència del vehicle privat, i aconseguir una
ciutat més amable i saludable en molts sentits, i especialment pel que fa a la qualitat de l’aire. És en este
sentit que la Comissió Europea ha instat als estats, regions i municipis, a esmerçar esforços per millorar la
qualitat  de  l’aire  arreu  del  continent.  S’han  pres  mesures  disciplinàries  contra  alguns  estats,  i  s’ha
emplaçat l’Estat espanyol a implantar les mesures necessàries per tal de garantir la imprescindible millora
de la qualitat de l’aire.

L’Agència  Europea  del  Medi  Ambient  alerta  que  el  transport  és  responsable  del  30  per  cent  de  les
emissions de CO2 globals, de les quals, un 60 per cent són degudes a l’ús del vehicle privat. Actualment,
ens trobem en una situació d’emergència climàtica, que ha evidenciat la necessitat de trobar alternatives
per tal de reduir les emissions contaminants derivades de combustibles fòssils. També l’increment del preu
de l’energia, que preveiem irrevocable, ha fet encarir desmesuradament les despeses de desplaçaments, i
ha restat poder adquisitiu a les famílies, que no s’ha vist compensat per l’increment salarial.

Diàriament, centenars de persones es desplacen als polígon industrial Catalunya Sud, així com al polígon
industrial  Baix Ebre, en vehicle privat,  degut a la manca d’opció de fer-ho en transport públic.  I  estòs
desplaçaments es realitzen, en molts casos, amb una única persona ocupant cada vehicle. Els transports
col·lectius emeten quatre vegades menys CO2 per quilòmetre que el vehicle privat. 

També  en  matèria  de  seguretat  vial,  presenten  molts  més  avantatges  els  transport  col·lectius.  La
implantació del transport col·lectiu milloraria també els serveis oferts, afavorint així la implantació de noves
empreses. En molts dels casos, els torns que es realitzen a les industries permetrien establir unes franges
horàries en què l’ús del transport fos col·lectiu, tant per a les entrades com per a les sortides dels torns de
les indústries. És responsabilitat de l’Ajuntament de Tortosa treballar per trobar alternatives en l’àmbit de
la mobilitat, per tal de reduir la contaminació i afavorir la millora dels serveis que reben els treballadors i
treballadores dels polígons industrials. 

Tortosa no disposa, hores d’ara, d’un pla de mobilitat, i és urgent emprendre mesures efectives per a reduir
la contaminació i millorar la mobilitat a la nostra ciutat. És per això que proposem al ple l’adopció dels
següents acords: estudiar amb les empreses dels polígons industrials, la possibilitat d’oferir un servei de
transport col·lectiu per a les persones que hi treballen, adequant-se els horaris de més afluència a les
entrades i sortides dels torns de les indústries; cercar vies de finançament conjunt del servei  amb les
associacions empresarials, la Generalitat de Catalunya i el propi ajuntament; i  per últim, comunicar els
acords a les empreses establertes als polígons.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Albacar.”

Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors. primer que res, volem fer un agraïment als Bombers, Policia Local,
Mossos  i  altres  forces,  per  l’extinció  de  l’incendi  del  Coll  de  l’Alba.  També  volem  mostrar  la  nostra
solidaritat amb els afectats per la covid, tant sanitària, social com econòmicament, i la solidaritat amb els
afectats per les guerres. Ens ratifiquem en contra de totes les guerres, i en especial la d’Ucraïna.

Pel que fa a la moció que presenta el company de la CUP, el nostre vot serà favorable, perquè aquesta
moció està a favor de l’optimització dels recursos, la racionalització ambiental i la millora de la qualitat de
vida dels treballadors de les diferents indústries del polígon industrial. Per tant, el nostre vot serà favorable.
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Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció de la Sra. Valdés 

“Gràcies,  alcaldessa.  Regidors,  regidores.  Senyor  Arnau, la  mobilitat  sostenible al  voltant  dels polígons
industrials,  continua sent  una assignatura pendent  per  a empreses i  administracions.  Ambdues tenen
responsabilitats a l’hora d’afrontar aquest repte pendent. L’Administració ha de ser facilitadora per tal que
les inversions arriben als polígons, i les empreses han d’entendre que també hi han de participar.

Tot i que en alguns casos sí que disposem d’opcions de transport públic, en la majoria, no, i la seva situació
fa que l’accés sigui mitjançant vehicle privat. L’augment del preu de la gasolina actual es tradueix en un
increment important dels costos de la mobilitat privada, per tant, estem davant d’un repte per complir amb
el medi ambient i avançar cap a la descarbonització del transport.

Més enllà del  clàssic bus d’empresa,  les solucions passen per  la gestió  col·lectiva del transport entre
diferents centres de treball, i que permeti guanyar rapidesa i també eficàcia en el servei. S’han d’estudiar
les necessitats d’accés, especialment l’horari, l’origen i el destí, per tal de muntar línies específiques, amb
un itinerari que reculli la major part de les necessitats. Per tant, la seva proposta ens sembla interessant
des del punt de vista de la sostenibilitat i la mobilitat, i li votem a favor. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Rima.”

Intervenció del Sr. Rima

“Sí,  gràcies.  Senyor  Arnau,  bàsicament  estem  100  per  cent  a  favor  del  que  ha explicat  en  el  seu
argumentari. Tracta un tema molt complicat i molt complex, la companya Estefania Valdés està valorant les
línies de solució. De totes formes, com vostè deia molt bé també, sens un pla de mobilitat, és un dels molts
aspectes que cal resoldre. Que jo sàpiga és del 2007, i estem al 23; pràcticament és com no tindre’l. Fem
un comentari per dir-li que, bé, potser degut, que com que no hi ha..., que la  gent va en vehicle privat
perquè no hi ha transport públic, bé, és molt més complex que això. De vegades, la gent va en vehicle
privat perquè no hi ha transport públic, perquè falta educació, perquè va no hi han estudis, perquè no hi ha
molts aspectes que determinen si vas amb el teu cotxe o si vas amb transport públic. No?

Pel que fa a les mocions, totalment a favor i totalment lògic. Estudiar amb les empreses, també s’ha dit
abans,  és totalment necessari  estudiar amb les empreses i  l’Administració la  solució millor  que pugui
haver-hi, i cercar vies de finançament. Per tant, pel que explica la moció i per les propostes que fa, el nostre
vot és favorable. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

“Gràcies. Té la paraula la senyora Rupérez.”

Intervenció de la Sra. Rupérez

“Bona tarda, senyora alcaldessa, regidors i regidores. La tendència de les empreses a ubicar-se en els
polígons industrials de zones cada cop més allunyades del nucli urbà, han generat en els darrers anys
noves necessitats de mobilitat en l’àmbit laboral. Concretament, la manca d’un servei de transport públic
en aquestes zones ha comportat la creació d’un model basat en l’ús del vehicle privat.

Tanmateix, la necessitat d’actuar contra el canvi climàtic, reduir la contaminació i millorar la qualitat de
l’aire, ha d’abocar les empreses i les administracions a superar aquest model i cercar noves solucions que
permetin una optimització dels recursos, apostin per la sostenibilitat i redueixin l’impacte ambiental. Tant
empreses com administracions tenen una responsabilitat compartida a l’hora d’afrontar aquest repte, i
l’ajuntament ha de ser, al nostre parer, qui encapçali aquestes actuacions.
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Per tant, coincidim amb la necessitat de buscar alternatives al transport privat, i per poder-ho fer, el primer
que  s’ha  de  tindre  és  un  estudi  consensuat  entre  les  parts  implicades.  Això  vol  dir  entre  empreses,
treballadors  i  el  propi  ajuntament.  S’han  d’identificar  les  necessitats  de  transport  dels  treballadors
d’aquests polígons; s’han de planificar rutes establint horaris i freqüències adequades; s’han de coordinar
totes aquestes actuacions amb les autoritats locals, per tal de garantir la viabilitat del projecte.

Redactar el projecte i buscar finançament són passos necessaris i que decreixin un temps. El camí cap al
canvi no és un camí curt, és un camí llarg i, en definitiva, creiem que és necessari establir un transport
públic efectiu i accessible als polígons industrials, millorant la mobilitat dels treballadors i contribuint a un
desenvolupament  sostenible  i  equilibrat  del  territori.  Les  resolucions  col·lectives,  quan  estan  ben
dissenyades, són absolutament competitives.

Per tant, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Saporta.”

Intervenció del Sr. Saporta

“Bona tarda, alcaldessa, regidores, regidors. Envers el que planteja aquesta moció, que ens planteja oferir
un servei de transport col·lectiu per als treballadors del polígon, des dels governs ja fa temps que tenim
converses amb l’Associació de Propietaris del polígon Baix Ebre, i que un cop treballat i avaluat, no ha
tingut èxit ni demanda entre els propis treballadors del propi polígon, que prefereixen el desplaçament amb
el propi vehicle, atesa la proximitat del mateix i l’aparcament existent. 

No obstant això, estem oberts a tractar-ho de nou, en cas que hi hagi demanda per part dels propietaris o
empreses dels polígons. També recordar que hi ha una línia regular que té parada, diguéssim, als polígons.

Com sabrà, aquest govern està apostant pel transport col·lectiu, amb noves bonificacions de les línies L2,
L3 i LD, de titularitat municipal, i que suposa rebaixar el preu dels abonaments a la meitat del cost. En
aquest sentit, dir-li que la mesura inicial era de l’1 de setembre fins al 31 de desembre, i que s’ha ampliat
al primer semestre del 2023. Així mateix, recordar-li les accions d’adaptació a les necessitats de la ciutat
que es va fer l’any 2016, com allargar el recorregut de la línia 2 fins a Sant Llàtzer, amb connexió amb el
centre i  l’hospital Verge de la Cinta, o L3, que es va fer arribar al  barri del Rastre, connectant-la amb
Remolins i Sant Llàtzer, així com les rebaixes en els bitllets i abonaments. Per tant, adaptem el transport
col·lectiu a les necessitats de la ciutat i de les persones.

En referència al pla de mobilitat, actualment existeix un pla de mobilitat i està a punt de sortir a licitació el
nou pla de mobilitat.  Per  tant,  properament  tindrem el  nou pla de mobilitat.  Totes  aquestes mesures
implementades estan directament relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible que fixa
l’agenda 2030, i  que ningú pot  obviar  que aquest  govern està apostant,  implementant  amb totes les
accions efectuades a la ciutat, amb el clar objectiu de fer una ciutat més verda, més amable i pensada per
a les persones.

Per tot això, i tenint en compte que ja estem treballant en aquesta línia, el nostre vot serà d’abstenció,
oberts a tractar-ho de nou en cas que hi hagi demanda per part dels propietaris o empreses dels polígons.
Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció del Sr. Arnau

“Sí, bé, gràcies a tots els grups de l’oposició que han votat a favor, i  les aportacions que han fet que,
òbviament, enriquixen la proposta. I, efectivament, senyor Rima, que la gent vagi en vehicle privat no és
només perquè no hi ha transport públic, però, evidentment és un dels motius, que sé que no ha dit el
contrari, però només puntualitzar-ho.

Pel que fa al que comentava el senyor Saporta, ha afirmat que el govern municipal adapta el transport
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col·lectiu a les necessitats de la ciutadania. És evident que està necessitat no està adaptada perquè no
està coberta. Jo no sé quin tipus de converses han tingut, estaria bé que en comissió potser ens pot
ampliar quan s’ha portat a terme, perquè la situació d’emergència climàtica s’ha convertit en urgent, no sé
quants  anys fa que van tindre està  conversa i  amb quines empreses ho van fer.  Estaria  bé que ens
aportessen dades, més que una afirmació tan genèrica com que els empresaris no ho volen. De fet, primer
ha dit els treballadors de les empreses, cosa que dubto perquè a natros la demanda ens ve per part de, o
la proposta, treballadors i treballadores de les empreses del polígon. Llavors, diguéssim, és una mancança
evident que crec que s’ha evidenciat, que 14 dels 21 regidors i regidores així ho valoren, vostès fins i tot
s’han abstingut,  i  possiblement és responsabilitat de l’ajuntament tindre la iniciativa, i  no esperar que
siguin les empreses les que ho demanen, com han dit que faran. Un pla de mobilitat, que aquí sí que
rectifico que n’hi  ha un,  però  que és de l’any  2007, que no està  adaptat  a la  situació actual  i  a  les
necessitats, que s’ha de donar resposta a la crisi climàtica que existeix i a la situació dels combustibles
fòssils,  que  cada  vegada  és  més  evident  que  hem  de  buscar  alternatives  a  l’ús  del  vehicle  privat.
Evidentment, estem en un territori en què tenim unes mancances molt importants a nivell de transport
públic, i creiem que és una solució relativament senzilla per donar cobertura a centenars de persones que
cada dia, diguéssem, fan ús del vehicle privat, que ja hem dit que és quatre vegades més contaminant que
el transport col·lectiu.

Llavors,  creiem  que  ha  de  ser  el  propi  ajuntament  qui  tinga  la  iniciativa  d’intentar  tirar  endavant  la
proposta,  i  amb voluntat,  possiblement  es  portarà  a  terme,  perquè  estem  parlant  de  buscar  vies  de
finançament conjuntes, i fins i tot implicar la Generalitat en tot això. I  res més, que se m’ha acabat el
temps. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Queda aprovada.”

*-*-*

Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb catorze 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), PSC–CP (3), Cs (1)
i CUP–AMUNT (1); i set abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal de
JUNTS (7).

06. PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  CANDIDATURA  D’UNITAT  POPULAR  TORTOSA–ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA, «L’AIGUA ÉS UN BÉ COMÚ, RECUPEREM I MILLOREM LES FONTS DE TORTOSA CIUTAT».

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

«L’aigua és un bé comú i tota la ciutadania hauria de tenir dret al seu accés. 

De fet, el dret humà a l’aigua va ser reconegut per l’ONU l’any 2010. Posteriorment, el 2015, el Parlament
Europeu adoptà una resolució amb el suport de prop de dos milions de ciutadans i ciutadanes instant la
Comissió Europea i els estats membres a incorporar-lo en les seves legislacions. 

El dret a l’aigua és essencial per a cobrir les necessitats humanes, garantir el dret a una vida digna i el dret
a la salut. I, de fet, el dret a l'aigua és un dret econòmic i un dret social, sent especialment important per a
les persones en situació de vulnerabilitat que no poden accedir amb normalitat a l’aigua i a la higiene. 

A més a més, en un moment com l’actual de greu crisi ecològica, no hi ha res més ecològic que una font
pública en un parc. A l’Estat Espanyol, a finals del 2022, es va aprovar el reial decret d’Envasos i Residus
que estableix l’objectiu de reduir un 20% el nombre d’ampolles de plàstic d’un sol ús el 2030 respecte el
2022. Una ampolla de plàstic tarda entre 100 i 1000 anys a desintegrar-se. 

Pels motius exposats, des de CUP Tortosa censurem la política desenvolupada per l’actual equip de govern
-i com a mínim dels dos anteriors-en la seua política de fonts públiques. L’ajuntament, com a administració
més propera a la  ciutadania, hauria de preocupar-se pel  benestar  de la  gent  i  adoptar  polítiques que
milloren les seues condicions de vida -especialment en el cas de persones amb menys recursos-. Però en
el tema que ens ocupa, la política seguida pels darrers governs de la ciutat va en el sentit contrari: tancar
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fonts o no fer un manteniment correcte, dificultant d’esta manera l’accés a l’aigua per a les persones més
vulnerables que malauradament no tenen accés a aigua en el seu habitatge. I, tanmateix, privant a tota la
ciutadania del dret a poder beure aigua quan té set, sense haver de consumir i produir residus. 

Les fonts públiques d’aigua són un bé comú: per als xiquets i xiquetes que juguen als parcs infantils, per
als pares i mares que els acompanyen, per a les persones que  gaudeixen de passejar pels nostres carrers,
per a la gent gran que surt al carrer, per a qui surt a fer activitat física, per a les turistes que visiten la
nostra ciutat, per a les persones que tenen gossos... I més encara a l’estiu, amb onades de calor eternes i
un estiu que s’allarga 4 o 5 mesos. 

Però a Tortosa ens trobem la majoria de parcs infantils sense fonts, la majoria de places sense fonts, la via
verda sense fonts, el carril bici dels Portals de Tortosa amb una font que no funciona, la zona més turística
de la ciutat sense fonts i la majoria de barris amb una o cap font. 

Per tot això, a CUP Tortosa ens resulta incomprensible l’actitud dels darrers governs de la ciutat amb el
tema de les fonts. A Tortosa ciutat, les fonts es tanquen, no es reparen o es fa un manteniment inadequat;
fet  encara  més  incomprensible  si  tenim  en  compte  que  qui  fa  el  manteniment  és  una  empresa
majoritàriament municipal. 

Per què l’actual i anteriors equips de govern no garanteixen el drets dels tortosins i tortosines a gaudir de
fonts públiques? El cost de tenir una font i fer el seu manteniment no és tan gran com per justificar per
motius econòmics el seu tancament o no manteniment. 

Des de CUP Tortosa  pensem que o bé este  equip de govern no es  preocupa gaire  pel  benestar  dels
tortosins i tortosines o bé adopta criteris clarament racistes i classistes per intentar invisibilitzar la pobresa
existent a la nostra ciutat. Tancar les fonts públiques significa que les persones més vulnerables -sense
aigua als seus infrahabitatges-tenen unes condiciones de vida més precàries. Però sembla que és més
important amagar-les que facilitar un poc la seua vida. 

La distribució de fonts que funcionen per barris és la següent (a data 18 de gener): 

-Grup Temple: una font. 
-Barri del Temple sense Voraparc: una font. 
-Zona Voraparc: quatre fonts. 
-Barri centre històric: cap font. 
-Barri Santa Clara: una font. 
-Zona Centre: una font. 
-Remolins: una font. 
-Ferreries: tres fonts. 
-Parc Teodor Gonzàlez: dos fonts. 

El total de 14 fonts -admetent que alguna font en la nostra recerca haja pogut passar desapercebuda-són
del tot insuficients, atenent, a més a més, a la seua desigual distribució per la ciutat. Hi hem d'afegir el seu
manteniment inadequat o funcionament temporal, segons ens han manifestat les persones usuàries. 

Des de CUP Tortosa proposem al ple municipal els següents acords: 

1. Reconèixer que les fonts públiques són molt importants per a les persones que viuen en condicions més
precàries i no tenen accés a aigua als seus infrahabitatges.

2.  Reconèixer  la  importància de les fonts públiques per  millorar  la  qualitat  de vida de les tortosines i
tortosins.

3. Reconèixer la necessitat de tenir fonts públiques a l’espai públic per garantir una hidratació adequada
durant les onades de calor que patim, tant de persones com d’animals domèstics.

4. Desenvolupar un pla de treball durant els propers tres mesos amb els següents punts:

1.  Fer  un  inventari  de  les  fonts  que  actualment  encara  mantenen  l’estructura  però  no  
funcionen.
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2.Reparar i posar en marxa les fonts de l’inventari esmentat al punt 1. 

3 .Fer un inventari de les fonts que existien a Tortosa ciutat el 1990. 

4.  Instal·lar  fonts  noves  als  llocs  on són  necessàries  tenint  en compte  la  seva mida perquè  
puguin beure els infants i també fonts amb abeuradors a peu de terra per als animals.

5. Establir un protocol de manteniment de les fonts públiques. 

6. Informar a la comissió d’Espai Públic dels mesos de febrer i març del desenvolupament del Pla 
de treball esmentat al punt 4 i a la comissió del mes d'abril dels resultats del Pla, adjuntant una 
còpia de cada inventari i de les actuacions realitzades tant pel que fa al manteniment com a la 
instal·lació de noves fonts a cada grup municipal.

7. Comunicar els acords a les associacions de veïns i veïnes del municipi.»

*-*-*

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, «L’aigua és un bé comú, recuperem i millorem les fonts de Tortosa
ciutat». Té la paraula de nou el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies, alcaldessa. Bé, l’aigua és un bé comú, i tota la ciutadania hauria de tindre dret al seu accés. De
fet, el dret humà a l’aigua va ser reconegut per l’ONU l’any 2010. Posteriorment, el 2015, el Parlament
Europeu adoptava una resolució amb el suport de prop de 2 milions de ciutadans i ciutadanes, instant la
Comissió Europea i als estats membres a incorporar-lo a les seues legislacions.

El dret a l’aigua és essencial per a cobrir necessitats humanes, garantir el dret a la vida digna i el dret a la
salut i, de fet, el dret a l’aigua és un dret econòmic i un dret social, sent especialment important per a les
persones en situació de vulnerabilitat que no poden accedir amb normalitat a l’aigua i a la higiene.

A més a més, en un moment com l’actual, de greu crisi ecològica, no hi ha res més ecològic que una font
pública en un parc. A l’Estat espanyol, a finals de 2022 es va aprovar el Reial decret d’envasos i residus,
que establix  l’objectiu de reduir un 20 per  cent el  nombre d’ampolles de plàstic d’un sol  ús el  2030
respecte al 2022. Una ampolla de plàstic tarda entre 100 i 1.000 anys a desintegrar-se.

Pels motius exposats, des de la CUP censurem la política desenvolupada per l’actual equip de govern i,
com a mínim, els dos anteriors, en la seua política de fonts públiques. L’ajuntament, com a administració
més propera a la  ciutadania, hauria de preocupar-se pel  benestar  de la  gent  i  adoptar  polítiques que
milloren les seues condicions de vida, especialment en el cas de les persones amb menys recursos. Però
en el tema que ens ocupa, la política seguida pels darrers governs de la ciutat van en sentit contrari: tancar
fonts o no fer un manteniment correcte, dificultant-ne d’esta manera l’accés a l’aigua per a les persones
més vulnerables que, malauradament, no tenen accés a l’aigua en el seu habitatge i, tanmateix, privant la
ciutadania del dret de poder beure aigua quan té set, sense haver de consumir o produir residus.

Les fonts públiques d’aigua són un bé comú per als xiquets i xiquetes que juguen als parcs infantils, per als
pares i mares que els acompanyen, per a les persones que gaudeixen passejant pels nostres carrers, per a
la gent gran que surt al carrer, per a qui surt a fer activitat física, per als turistes, per a la gent que passeja
els gossos, i  més encara a l’estiu, amb onades de calor eternes i un estiu que s’allarga quatre o cinc
mesos.

Però a Tortosa ens trobem que la majoria de parcs infantils no tenen fonts, la majoria de places tampoc, la
Via Verda tampoc, el carril bici dels portals de Tortosa, una font que no funciona, la zona més turística de la
ciutat sense fonts, i la majoria de barris amb una o cap font. Per això, a la CUP ens resulta incomprensible
l’actitud dels darrers governs de la ciutat en el tema de les fonts. A Tortosa ciutat, les fonts es tanquen, no
es reparen, es fa un manteniment inadequat, fet encara més incomprensible si tenim en compte que qui el
fa el manteniment és una empresa majoritàriament municipal.
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Per què l’actual i els anteriors equips de govern no garantixen el dret dels tortosins i tortosines a gaudir de
fonts públiques? El cost de tenir una font i el seu manteniment no és tan gran com per justificar, per motius
econòmics, el seu tancament o el no manteniment. Des de la CUP Tortosa pensem que, o bé l’equip de
govern no es preocupa gaire pel benestar dels tortosins i les tortosines, o bé adopta criteris clarament
racistes i classistes per intentar invisibilitzar la pobresa existent a la ciutat. 

La distribució de les fonts per barris, a data 18 de gener, és, perquè es facin una idea, una font al Temple,
al barri del Temple, una font; zona Voraparc, quatre fonts; al centre històric, cap font; Santa Clara, una font;
zona centre, una font; Remolins, una font; Ferreries, tres fonts; i parc Teodor González, dues fonts. Això són
catorze fonts que funcionen. I és per això –i distribuïdes d’una manera molt desigual– que des de la CUP
proposem al ple els següents acords: reconèixer les fonts públiques com importants per a les persones que
viuen  en condicions  més  precàries  i  no  tenen  accés  a  l’aigua  als  seus  infrahabitatges;  reconèixer  la
importància  de  les  fonts  públiques  per  millorar  la  qualitat  de  vida  dels  tortosins  i  les  tortosines;  la
necessitat de tenir fonts públiques a l’espai públic, per garantir una hidratació adequada durant les onades
de calor que patim; desenvolupar un pla de treball durant els propers tres mesos, amb els següents punts:
fer un inventari de les fonts que encara mantenen estructura però que no funcionen; repassar i posar en
marxa les fonts de l’inventari que s’hagi fet al punt 1; fer un inventari de les fonts que existien a la ciutat
l’any 1990; instal·lar fonts noves als llocs on són necessàries,  tenint en compte la seua mida, perquè
puguen beure infants, i també fonts amb abeuradors a peu de terra per als animals; establir un protocol de
manteniment de les fonts públiques,  i  es que vagi informant a la Comissió d’Espai Públic al  respecte.
Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

“Gràcies. Té la paraula el senyor Albacar.”

Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors. Natros compartim el seu argumentari en este aspecte. Des de les
estructures municipals s’ha de realitzar un manteniment preventiu i no correctiu, com l’equip de govern
ens  té  acostumats.  Reconeixem  la  importància  de  les  fonts  públiques  i,  per  tant,  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, regidores. Senyor Arnau, l’aigua és un bé essencial per a la vida, i totes les
persones han de disposar d’uns subministraments satisfactoris i un accés a l’aigua potable. Per tant, este
és el motiu pel qual han de realitzar-se els màxims esforços per aconseguir que la distribució de l’aigua de
consum siga  el  més ampla possible.  Al  municipi  de  Tortosa  comptem amb unes temperatures altes  i
precipitacions baixes durant els mesos d’estiu. Les fonts continuen representant un servei necessari, que
sovint s’utilitza en estòs mesos d’estiu tan calorosos pels nens, per la gent gran o per famílies que tenen
dificultats econòmiques o impossibilitats temporals d’accés a un bé bàsic, per diferents motius.

Per tant, estem d’acord amb reconèixer la importància de les fonts públiques i la necessitat de conservar i
mantenir en bon estat les fonts de Tortosa que presenten irregularitats o deficiències. Segurament, no farà
falta emprar temps ni diners en portar a terme un inventari de fonts, ja que ens consta que estan totes
catalogades i inventariades per l’empresa d’aigües, i segurament, a dia d’avui totes estan en condicions de
poder-se posar en funcionament de manera relativament ràpida. Però a la vista que tot és millorable, li
votem a favor. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció de la Sra. Caballé

“Gràcies. Senyor Arnau, compartim amb vostès com és de necessari i important, per millorar la qualitat de
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vida de les tortosines i els tortosins, i també de les persones que mos visiten, que hi haja fonts públiques. I
evidentment,  cal  fer  una  primera  actuació  de  reparació  d’aquelles  que  ja  existixen.  No  pot  ser  que
equipaments  municipals  no  estiguen  en  ús  per  una manca de manteniment  i,  si  és  el  cas,  fer-ne  la
substitució. I una segona actuació, que és instal·lar-ne de noves allà on siga necessari.

No conec la ubicació de totes les fonts, però tenint en compte les que vostès han detallat a la moció, hi ha
zones de Tortosa hi on caldria instal·lar. I afegeixo una proposta d’espai: caldria fer una revisió instal·lant
noves fonts als patis de les escoles, perquè així facilitem que els xiquets i les xiquetes disposen de fonts
per beure i refrescar-se. 

I permeteu-me també que suggerim un altre punt, en relació amb el format que haurien de tenir les noves
fonts. Han de pensar en les persones amb mobilitat reduïda. És necessari que puguen refrescar-se les
persones que vagin en cadira de rodes.  Per  tant,  demaneu que les fonts estiguin adaptades a un ús
accessible, i que tinguen dues aixetes per a persones, a dues alçades: l’altura habitual i una de més baixa,
per a les persones que van en cadira de rodes, i on també podran veure els xiquets i les xiquetes, a més de
disposar, com ja diu vostè, a la part inferior d’un abeurador, per facilitar que els animals puguen beure.
Està diversitat d’ús a les fonts realment rendibilitzen el seu preu.

Per tot això, votem a favor de la seva moció. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Vallespí.”

Intervenció del Sr. Vallespí

“Regidores i regidors, el 28 de juliol del 2010, a través de la resolució 64/292, l’Assemblea General de les
Nacions Unides va reconèixer explícitament el dret humà a l’aigua, reafirmant que una aigua potable neta
és essencial per a la realització de tots els drets humans.

Al novembre del 2002, el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals, va adoptar l’observació general
número 15, sobre el dret a l’aigua. L’article 1.1 estableix que el dret humà a l’aigua és indispensable per a
una vida humana digna. L’observació número 15 també defineix el dret a l’aigua com el dret de cadascú a
disposar d’aigua suficient, saludable, acceptable i físicament accessible, assequible, per a l’ús personal i
domèstic. L’objectiu número 6 dels objectius del desenvolupament sostenible ens insta a assegurar d’aquí
al 2030, la disponibilitat d’aigua i el sanejament equitatiu per a tota la població.

Si fem una mica de memòria, tots podem recordar el nombre de fonts d’aigua que hi havia pels nostres
carrers, jo més, per l’edat. Una part d’aquestes es van retirar, una altra part de les fonts s’ha mantingut
però  s’ha  inutilitzat,  i  una altra  petita  part  d’aquestes continua en funcionament,  tot  seguint  aquesta
política tan seva d’evitar despeses de manteniment. En l’actual context de canvi climàtic, on els estius cada
cop són més llargs i calorosos, poder hidratar-se correctament serà molt important. És impensable aquesta
manca de fonts públiques en els nostres parcs i jardins, al llarg dels carrils bici de la ciutat, en les nostres
places, en el nostre casc antic, en el recorregut de les nostres muralles o en els parcs infantils. 

Aquestes fonts han de ser fonts per poder beure, adaptant-les, com deia la senyora Pilar Caballé, per a què
hi puguin beure les persones amb discapacitat, els xiquets i xiquetes, també els animals de companyia. En
definitiva, per garantir l’accés d’aigua a totes i a tots.  Vivim en una ciutat d’aigua, a la vora de l’Ebre.
L’aigua és un bé indispensable que hauria d’estar a l’abast de tothom. També recordar que aquestes fonts
han de complir amb el que disposa el Pla de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de
Catalunya.

Per tot plegat, el Grup Municipal de Movem Tortosa votarem a favor d’aquesta moció. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Tomàs.”

Intervenció del Sr. Tomàs

“Gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. Senyor Arnau, vagi per endavant el reconeixement que les fonts
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públiques són molt importants i alhora necessàries per a les persones, contribuint a millorar la qualitat de
vida de la nostra societat. Per aquest motiu, incorporada a l’inventari la nova font de l’obra de la Plaça de
l’Ajuntament i dels carrers de l’entorn, en l’actualitat disposem d’un total de trenta-dues fonts de boca,
distribuïdes per l’entramat urbà de la ciutat,  i  presents a tots els barris i  pobles del municipi.  En està
aportació de dades de les trenta-dues fonts, no vull fer cap retret a les catorze que vostè anomena en la
moció, perquè vostè mateix  ja  argumenta i  diu que és possible que se n’hagin deixat  alguna en este
inventariat. En tot cas, tindrem ocasió de compartir-ho i de treballar-ho.

Aquestes fonts ja disposen d’una freqüència de repàs i  verificació de funcionament,  fet  que permet el
correcte funcionament de la majoria d’aquestes. Amb això, entenem que el protocol existeix i, potser, el que
caldrà  és  compartir-lo,  com li  deia  abans,  i  fer-ne  una exposició  en la  Comissió  de l’Espai  Públic,  on
segurament podrem fer, entre totes i tots, un treball molt interessant.

Val  a  dir  que  en  alguns  punts,  les  fonts  són  objecte  d’accions  incíviques,  que  comporten  un  mal
funcionament, i fins el moment de la seva revisió, això no es pot d’alguna manera detectar, si abans no
se’ns  trasllada la  incidència  a  l’ajuntament  o  a  Aigües  de Tortosa.  A  tall  d’exemple,  només  una  font
acumula nou reparacions en poc més d’un mes i mig, per accions de vandalisme i incivisme.

La participació del teixit associatiu, de les associacions de veïns, és important a l’hora de mantenir al dia
les fonts, i necessaris també a l’hora de distribuir-ne de noves, atès que és la gent de les associacions qui
sap les necessitats de cada barri i s’acaben convertint en uns actors necessaris, per tal de desenvolupar
les diferents millores en cadascun dels barris, com hem dit abans. 

Atès que estem treballant en el sentit del que vostè expressa en la moció, el nostre vot serà d’abstenció.
Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Sí. Bé, gràcies als grups que novament han votat a favor de la moció, i que novament s’evidencia una
necessitat que té la ciutat, que no està coberta, i que novament el govern municipal nega. Diguéssem, la
senyora Valdés ens ha informat que estan inventariades. Millor, així no cal fer un treball previ, que, pel que
es veu, el senyor Domingo Tomàs no té les dades prou correcte, no de la quantitat de fonts, sinó de les
fonts que funcionen, que són catorze a data 18 de gener. Hem dit que se mos podia escapar alguna, però
evidentment no hi ha divuit fonts que estiguin funcionant que no haguem vist. 

Vostè ha dit que són molt importants, i alhora necessàries, ho he apuntat, perquè després em diu que no
ha fet està afirmació. Si fossen tan importants per a vostès, estarien funcionant i la gent hi tindria accés, i
no estarien distribuïdes d’una manera tan desigual pels barris. Evidentment, les associacions de veïns
tenen un paper important, i són necessàries per a posar de manifest quines són les necessitats, però les
persones que a títol individual fan ús de la ciutat, o que gaudixen de la ciutat, també fan arribar les seues
aportacions utilitzant altres vies, i és evident que és una mancança molt important que té la ciutat.

Hem fet un treball previ, que ara no em posaré a detallar aquí, perquè no acabaríem, ja li passaré fins i tot
fotos.  Per  exemple,  li  puc dir  que la  font  que hi  ha davant  de la  biblioteca  fa anys que no funciona,
diguéssem que està plena de brutícia,  i  així  tantes altres.  La pista poliesportiva de Remolins,  que els
xiquets que juguen a futbol beuen de l’aigua de rec, d’un punt de rec que n’hi ha allà, perquè la font fa
mesos que no funciona. Així que poden negar l’evidència, poden atribuir-ho a l’incivisme, com fan amb la
brutícia de la ciutat. No és culpa de la gestió que fa l’empresa, és culpa de què la gent és incívica, que no
tinguem aigua a les fonts de la ciutat, i que estiguin distribuïdes d’una manera desigual.

I és el que li  hem dit: o bé no es preocupen d’atendre les necessitats de la gent, que és evident que
existixen i és evident que cada vegada més hem de tendir a no generar residus, i que la gent puga fer ús
d’un bé comú com és l’aigua, als nostres espais públics, o no són conscients d’això, o simplement, està
distribució desigual que fan de les fonts per la ciutat... Perquè hi ha zones de la ciutat. A Voraparc hi ha
quatre fonts funcionant i, en canvi, al barri antic de Tortosa, n’hi ha una o cap, i això, evidentment, obeïx a
què vostès volen invisibilitzar un problema i no volen que hi haja persones ...”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

Intervenció del Sr. Arnau

“...agafant aigua de les fonts públiques de la ciutat.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Queda aprovada la moció.”

*-*-*

Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb  catorze 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), PSC–CP (3), Cs (1)
i CUP–AMUNT (1); i set abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal de
JUNTS (7).

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Passem al següent punt de l’ordre del dia...”

Intervenció del Sr. Faura

“Si em permet, estan aquí els representants de FESTE. Per no fer-los esperar, i si no hi ha cap inconvenient,
tractaríem la moció està de FESTE, o sigui, alterant en este punt l’ordre del dia.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Si ningú té qüestió a dir... Sí? Doncs, cap problema. Passaríem al punt novè de l’ordre del dia, proposta
del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Tortosa Sí – Acord Municipal, per atendre les
necessitats de la Federació d’Entitats Socials de les Terres de l’Ebre, (FESTE).”

07  -  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  ESQUERRA  REPUBLICANA  DE  CATALUNYA–TORTOSA  SÍ–ACORD
MUNICIPAL PER ATENDRE LES NECESSITATS DE LA FEDERACIÓ D’ENTITATS SOCIALS DE LES TERRES DE
L’EBRE (FESTE).

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

«La Federació d'Entitats Socials de les Terres de l'Ebre (FESTE), amb NIF G55594352, és una entitat creada
el 2012 per tal de donar suport i compartir recursos amb les associacions del territori,  per tal que així
puguin desenvolupar les seues activitats de forma conjunta i créixer conjuntament. Actua a mode d'eina al
servei  dels  seus associats per  a la  millora  de les  activitats  que ofereixen.  D'aquesta manera,  són les
diferents associacions les que es dediquen a facilitar i/o millorar la qualitat de vida de les persones que
participen en els seus tallers i teràpies, a més d'orientar, assessorar, informar i educar sobre les malalties
que pateixen a ells i/o als seus familiars en qüestions legals, econòmiques, socials, físiques, psicològiques,
mèdiques, ètiques, etc. 

FESTE, com a federació, persegueix els següents objectius: 

Objectius operatius: 

 Representar i defensar els interessos de les Associacions federades davant les institucions públiques i
privades del territori. 
 Donar suport a la tasca que realitzen les Associacions. 
 Assessorar els seus membres, quan ho sol·licitin, en els assumptes que li siguin sotmesos. 
 Estrènyer els vincles entre les Associacions federades i establir entre elles intercanvis d'informació. 
 Divulgar la tasca que desenvolupen les Associacions. 
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 Desenvolupar qualsevol altra activitat concordant amb aquests objectius. 

Objectius específics: 

• Orientar, assessorar, informar i educar els afectats i els seus familiars i/o cuidadors. 
• Oferir  assistència  multidisciplinària  amb tractaments  de:  assistència  social,  psicològica,  logopèdica,
fisioterapèutica, musicoterapeuta, als afectats per la malaltia i als seus familiars i/o cuidadors. 
• Estimular la investigació amb relació a les malalties, amb tota la problemàtica que genera. 
• Mantenir  els  contactes  oportuns  amb administracions,  entitats  i  associacions  relacionades  amb la
malaltia, en qualsevol àmbit territorial. 
• Formular propostes tècniques necessàries per a la millora de qualitat del servei. 
• Participar  en  l'elaboració,  desenvolupament  i  organització  dels  programes  generals  i  específics  del
servei. 
• Fixar objectius realistes dins d'un termini establert. 
• Avaluar els resultats de les accions globals i específiques. 
• Transmetre i comunicar les idees per futures propostes a realitzar dins del servei. 
• Fer difusió de cada malaltia. 

La  Federació  disposa  de  diferents  perfils  professionals  que  donen  una  atenció  integral  i  adaptada  i
ofereixen rehabilitació en els camps següents:  musicoteràpia,  logopèdia, psicologia,  fisioteràpia,  treball
social i administració. 

Les diferents entitats que formen part de FESTE són les següents: 

1. Associació Parkinson Terres de l'Ebre (APTE). 
2. Associació Esclerosi Múltiple Terres de l'Ebre (EMATE). 
3. Associació d'Afectats de Fibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica i Sensibilitat Química Múltiple de les
Terres de l'Ebre (AFCISQUIM). 
4. Associació Transtorns de l’Aspectre Autista Terres de l'Ebre (ATEATE). 
5. Ajuda per a l'hiperactivitat i dèficit d'atenció Terres de l'Ebre (AHIDA). 
6. Libèl·lules dels Estels, d’ajuda a les famílies per pèrdua perinatal, neonatal o gestacional. 

FESTE, actualment, està ubicada a les antigues escoles del 13 de Gener (local cedit per l’Ajuntament de
Tortosa). És un local que té moltes mancances per a les entitats ja que té moltes humitats i goteres (que
generen  problemes  de salut  a  les  persones  afectades  de  fibromiàlgia  i  esclerosi),  el  paviment  no  és
adequat per a persones amb mobilitat reduïda, falta espai per a les teràpies que s’imparteixen, la teulada
és de fibrociment (uralita)… Actualment es disposa de 2 sales i 1 despatx i per a les entitats no hi ha prou
espai ja que no es poden utilitzar al mateix moment i no poden donar el servei d’atenció individual. Per
anar al lavabo s'ha de sortir a l'exterior, queda apartat de les sales i s'hi ha d'anar per una zona exterior que
només ho tapa un sortint de la teulada, amb la qual cosa, si plou et mulles, a més de ser molt dificultós
sobretot per a les persones de mobilitat reduïda que van en cadira. 

Aquest local es comparteix amb un departament que utilitza productes químics totalment incompatibles
amb les malalties dels usuaris. 

Després de les reunions mantingudes amb els representants de FESTE, es poden identificar les necessitats
de l’espai per aquestes entitats amb els següents extrems: 

- Local adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. 
- 2 o 3 lavabos adaptats, com a mínim. 
- 4 o 5 sales per a la realització de teràpies. 
- Que les sales es puguin convertir en saló d’actes o disposar d’un saló d’actes per realitzar conferències ja
que, actualment, s’ha de demanar sempre sala al centre cívic per a la realització d’actes. 
- 3 despatxos per administració i atenció individual. 
- Climatització. 
- No tenir productes químics al voltant per a les persones amb sensibilitat química múltiple. 
- Aparcament a porta. 
- Connexió internet/wifi.
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Fa temps que des de FESTE reclamen un espai que doni resposta a les necessitats que s’acaben de
relacionar i que sigui digne per atendre els serveis que presten a les persones dels diferents col·lectius que
hi formen part.  

Aquests col·lectius no només presten els serveis de manera altruista i gratuïta, amb el que això suposa
d’alliberar  a  l’administració  d’aquesta  feina  que fan,  sinó  que  amb la  seua  intervenció  es  millora  de
manera substancial la qualitat de vida de les persones usuàries i les seues famílies, per la qual cosa és
obvi que com administració local tenim el deure d’ajudar-los. La millora de la qualitat de vida de tothom, és
imprescindible per fer de Tortosa una ciutat més amable. 

El  nostre  Consistori  disposa  de  diferents  espais  que  fent  les  modificacions  pertinents,  podrien  donar
resposta a les peticions de FESTE, a mode d’HOTEL D’ENTITATS SOCIALS com tenen moltes altres ciutats. 

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

ACORDS 

PRIMER.- Facilitar a les entitats que formen FESTE, un espai digne perquè puguin dur a terme les tasques
que li  són pròpies a favor dels seus associats, a mode d’HOTEL D’ENTITATS SOCIALS, que reuneixi  les
característiques descrites anteriorment, que són: 

- Local adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. 
- 2 o 3 lavabos adaptats, com a mínim. 
- 4 o 5 sales per a la realització de teràpies. 
- Que les sales es puguin convertir en saló d’actes o disposar d’un saló d’actes per realitzar conferències ja
que, actualment, s’ha de demanar sempre sala al centre cívic per a la realització d’actes. 
- 3 despatxos per administració i atenció individual. 
- Climatització. 
- No tenir productes químics al voltant per a les persones amb sensibilitat química múltiple. 
- Aparcament a porta. 
- Connexió internet/wifi. 

SEGON.- Que s’escolti els representants de FESTE a l’hora de definir aquest nou espai. 

TERCER.- Traslladar els acords anteriors a la Federació d'Entitats Socials de les Terres de l'Ebre (FESTE), les
7 entitats que hi estan associades, la Federació d’Associacions de Veïns de Tortosa i l’Associació de Veïns
del 13 de gener i Horta.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Té la paraula el  senyor  Faura, i  abans també saludar als membres que avui  ens acompanyen.  Té la
paraula el senyor Faura.”

Intervenció del Sr. Faura

“Gràcies, senyora alcaldessa. Companys regidors i regidores, representants de FESTE. Com tothom sap,
FESTE és la Federació d’Entitats Socials de les Terres de l’Ebre, es va crear l’any 2012, i es va crear per tal
de donar suport i compartir recursos amb les diferents associacions del territori que en formen part, no?
Desenvolupen les seues activitats de forma conjunta, i així creixen conjuntament. Actuen de manera que
són una eina al servei dels seus associats, i milloren les activitats que ofereixen. D’aquesta manera, les
associacions es dediquen a facilitar teràpies i tallers per millorar la qualitat de vida de les persones. A més,
orienten, assessoren, informen i eduquen sobre les malalties que pateixen ells o bé els seus familiars, en
qüestions legals, econòmiques, socials, físiques, psicològiques, mèdiques, ètiques i de tot tipus.

Bé, la Federació, el FESTE, disposa de diferents perfils professionals que donen atenció integral i adaptada,
i ofereixen rehabilitació en els camps següents: musicoteràpia, logopèdia, psicologia, fisioteràpia, treball
social i administració. Recordem –ja sé que tothom ho sap però val la pena recordar-ho– quines són les
diferents entitats que formen part de FESTE, i són l’Associació de Parkinson de Terres de l’Ebre, APTE;
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Associació d’Esclerosi Múltiple de Terres de l’Ebre, EMATE; Associació d’Afectats de Fibromiàlgia, Síndrome
de Fatiga Crònica i Sensibilitat Química Múltiple de les Terres de l’Ebre, AFCISQUIM; Associació de Trastorns
de l’Espectre Autista de les Terres de l’Ebre, ATEATE; Ajuda per la Hiperactivitat i Dèficit d'Atenció de les
Terres de l’Ebre, AHIDA; i  Libèl·lules dels Estels,  Ajuda a les Famílies per Pèrdua Perinatal,  Neonatal o
Gestacional. 

FESTE actualment està ubicada a les antigues escoles del 13 de Gener. És un local que està situat a
Tortosa, però és un local que té moltes mancances per a les entitats, ja que té humitats i goteres, la qual
cosa pot generar problemes de salut, sobretot a aquelles persones que pateixen fibromiàlgia o esclerosi, el
paviment no és l’adequat per a persones amb mobilitat reduïda, falta espai per a les teràpies que s’hi
imparteixen, la teulada és de fibrociment, etcètera. I a més, avui en dia tan sols disposen de dues sales i
un despatx, i, per tant, no n’hi ha prou espais per a les entitats, ja que no poden utilitzar-se simultàniament
i, per tant, donar un servei d’atenció individual. Anar al lavabo és una complicació, perquè cal sortir a
l’exterior,  però  és  que  a  més,  a  aquelles  persones  que  tenen  la  mobilitat  reduïda  els  suposa  un
inconvenient a l’hora de moure’s en la cadira de rodes. 

Per si fos poc, este local a més comparteix paret amb un departament que utilitza productes químics que
són totalment incompatibles amb algunes de les malalties dels usuaris. 

Esquerra Republicana ha parlat amb els diferents representants de FESTE, i  ens han fet arribar el que
entenen que els caldria com un espai que tinga dignitat, els elements necessaris de l’espai que hauria de
tindre FESTE. En este cas, es tractaria d’un local adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, dos o tres
lavabos adaptats, quatre o cinc sales per a la realització de teràpies, seria desitjable que aquestes sales es
poguessin convertir en sala d’actes, per poder donar conferència, ja que avui en dia s’ha d’acudir al centre
cívic per a la realització d'estès actes, tres despatxos per a l’Administració i atenció individual, climatització,
no tenir  productes químics al voltant,  un aparcament com el que tenen ara, que seria admissible,  i  la
connexió a wifi i internet, que va molt bé per prestar el suport i la teràpia que estan donant des de FESTE.

Aquests col·lectius, s’ha de tenir en compte que no només presten els serveis de manera altruista, gratuïta,
amb el que això suposa d’alliberament a l’Administració, de prestar aquesta feina, sinó que amb la seua
intervenció es millora de manera substancial la qualitat de vida de les persones usuàries i de les seues
famílies, per la qual cosa és obvi que, com a Administració, tenim el deure d’ajudar-los. La millora de la
qualitat de vida per a tothom és imprescindible per a fer de Tortosa una ciutat més amable.

El  nostre  consistori  disposa  de diferents  espais  que,  fent  les  modificacions pertinents,  podrien donar
resposta a les peticions que ens fa FESTE, a mode d’hotel  d’entitats socials,  com tenen moltes altres
ciutats. És per això que demanem al consistori d’este govern, d’este ple, que es prenguen els següents
acords: en primer lloc, facilitar a les entitats que formen part de FESTE un espai digne per a què puguen
dur a terme les tasques que li són pròpies, a favor dels seus associats, a mode d’hotel d’entitats socials, i
que reuneixi les característiques que els acabem de descriure, que és ociós tornar-les a repetir; el segon
punt,  que  s’escolti  els  representants  de FESTE a  l’hora  de  definir  aquest  nou espai;  i  en  tercer  lloc,
demanem que es trasllade aquests acords a la Federació d’Entitats Socials de les Terres de l’Ebre, en
particular a les sis entitats que hi estan associades, i a la Federació d’Associacions de Veïns de Tortosa, i a
l’Associació de Veïns del 13 de Gener i Horta. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies,  alcaldessa.  Bé,  abans d’entrar  en les  propostes de la  moció,  sí  que volem fer  un previ.  No
entenem com Esquerra Republicana pot presentar una moció fent al·lusió al grup del Temple com a 13 de
Gener, nom franquista del barri, barri on precisament hi ha una placa per homenatjar Josep Rodríguez,
alcalde republicà afusellat  pel  feixisme, per molt...  No estic parlant del nom de l’associació,  sinó quan
parlen de les escoles del 13 de Gener.  Per molt que les persones que formen part de l’associació no
vulguen  canviar  el  nom,  és  responsabilitat  treballar  per  la  memòria  històrica  i  esborrar  els  vestigis
franquistes dels nostres carrers, i evidentment que hauria de ser responsabilitat de l’ajuntament promoure
el canvi de nom de l’associació.

Dit això, cal facilitar que els espais i els edificis de titularitat pública estiguen a disposició de les entitats i
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dels ciutadans. Cal obrir els equipaments municipals a totes les entitats, independentment del seu color
polític.  Considerem que  cal  reforçar  el  teixit  associatiu,  mitjançant  una  política  de  suport  a  totes  les
entitats, defugint de tot tipus d’ingerència i mostrant un gran respecte per l’autogestió. I, per altra banda,
generar dinàmiques de col·laboració entre les entitats, per fomentar el treball en xarxa i les relacions de
solidaritat entre les diverses associacions, i FESTE és un clar exemple de treball coordinat entre diferents
associacions.  Així  que  entenem  que  la  moció  presentada  per  Esquerra  Republicana  respon  a  les
necessitats de FESTE, en la lògica del que acabem d’exposar, i per tant, votarem a favor de la moció.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Albacar.”

Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes  gràcies,  alcaldessa.  Regidors.  Natros  estem  totalment  d’acord  amb  l’argumentari  que  ha
manifestat el regidor d’Esquerra Republicana, el nostre vot serà favorable, i el que volem fer sobretot és
agrair les activitats que realitzen les diferents entitats socials que formen FESTE, i  els volem donar les
gràcies. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula la senyora Bel.”

Intervenció de la Sra. Bel

“Gràcies,  alcaldessa.  Regidors,  regidores.  En  primer  lloc,  si  m’ho  permeten,  saludar  els  membres  de
l’entitat FESTE, que està tarda mos acompanyen. I per entrar en el tema de la moció, senyor Faura, dir que
Tortosa és una ciutat amb un teixit associatiu important, el que demostra la gran implicació dels tortosins i
de les tortosines en diferents activitats –lúdiques, culturals, veïnals, reivindicatives, esportives, etcètera.
Tot això fa que tinguem una gran activitat a la ciutat, i que des de la institució que és l’ajuntament, que en
definitiva és la casa de tots i de totes, treballem per a què totes les entitats tinguen els millors i majors
recursos per dur a terme les seues activitats. Perquè, en definitiva, elles són el motor de molta de l’activitat
que es duu a terme a la ciutat i compleixen una gran tasca a nivell social. 

Dit això, des del Grup Municipal del PSC volem agrair a totes i cadascuna d’elles la feina que fan dia a dia,
moltes vegades desinteressadament, i gràcies a la voluntat de les persones que en formem part, posant
part del seu temps personal al servei dels demès. En este sentit, FESTE, Federació d’Entitats Socials de les
Terres de l’Ebre, n’és un exemple. Una entitat que neix amb la voluntat d’aglutinar entitats diverses i donar-
los el suport, la informació i l’assessorament necessari per a què puguen fer de la millor manera la seva
tasca. I estem parlant d’entitats que fan una tasca importantíssima en temes molt sensibles i que afecten
la salut i el benestar de les persones que les pateixen, però també dels seus familiar, que ho viuen en
primera persona. 

Una  tasca  d’acompanyament,  orientació  i  suport  moltes  vegades  vital,  que  permet  a  les  persones
afectades i al seu entorn més proper, compartir i sentir-se acompanyats. I una tasca que massa vegades
supleix allò que hauria de ser responsabilitat de les institucions que no arriben a cobrir el total de les
necessitats.

No  entrarem  en  el  seguit  de  recursos  que  en  la  moció  es  detallen  i  que  manquen  actualment  per
desenvolupar les tasques que les diferents entitats associades a FESTE necessiten. Entenem, però, que cal
donar suport a la feina que fan, i que cal que la puguen desenvolupar en un entorn adequat. I si per a fer-
ho s’han de fer actuacions puntuals, entenem que estès s’han de dur a terme. 

Per tant, i per tot el manifestat, donem suport a la moció. I volem acabar agraint una vegada més a FESTE i
a totes les entitats que en formen part, la feina que fan dia a dia per millorar, en definitiva, la vida de les
persones. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

“Sí,  gràcies.  Regidors  i  regidores.  També,  des  de Movem Tortosa  volem donar  o  saludar  els  diferents
membres de FESTE que avui aquí ens acompanyen, al nostre ajuntament, i per tant, a totes les entitats que
representen, el Parkinson, l’esclerosi múltiple, afectats per la fibromiàlgia, també sobre l’espectre autista,
la hiperactivitat, i també a les Libèl·lules dels Estels.

Des de Movem Tortosa ja en el seu dia, l’any 2012, quan es va crear està federació d’entitats socials, vam
poder-los acompanyar, al que en aquell moment era el president de l’entitat, i vam poder també aconseguir
que al 2013, per part de l’ajuntament, se’ls cedís l’actual espai, l’actual local que tenen en estòs moments
el  grup  del  Temple.  Un  espai  que  es  va  vore  que  als  pocs  anys  necessitava  molts  canvis,  per  tant,
remodelacions, perquè cada vegada l’activitat de totes estès associacions que, com ja s’ha dit aquí, és
molt important, creixia i, per tant, necessitaven tindre un espai digne que no tenien, i, per tant, també des
del nostre grup vam incidir en diverses ocasions, a través d’instàncies i de diferents formulacions, per a
què es fessen algunes millores. 

Algunes les vam aconseguir, altres no, però el que és evident és que a dia d’avui encara l’actual espai no
dona resposta a totes les necessitats que realment vostès necessiten per a poder fer la tasca que estan
fent, i, per tant, evidentment, des de Movem Tortosa tornarem a donar-los suport.

Evidentment, el local que vostès tenen ha d’estar adaptat a les persones amb mobilitat reduïda, ho hauria
d’estar qualsevol local que siga públic, però en el seu cas a més a més, tenint en compte la seua vessant
social,  encara és més necessari.  Això també significa que,  evidentment,  haurien de tindre els lavabos
adaptats, tindre més despatxos, tindre està sala per a poder fer conferència, tindre una bona climatització,
també estudiar, com abans s’ha dit, que no hi haja productes químics al voltant i, per tant, els despatxos
que sabem de l’actual edifici, i, per tant, al final estem parlant d’unes inversions mínimes, si realment hi ha
una voluntat per a tirar-les endavant, que dignificarien molt la seua feina, i sobretot, quan sortim de Tortosa
i veiem que altres poblacions veïnes mos oferixen estès instal·lacions o millors, és quan ens adonem que
realment  la  moció que avui  han presentat  és necessària,  i  que per  tant,  des de Movem Tortosa,  com
sempre hem fet durant estòs anys, els donarem suport. Per tant, el nostre vot serà favorable.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula la senyora Ripoll.”

Intervenció de la Sra. Ripoll

“Bona  tarda,  alcaldessa.  Regidores,  regidors,  president  de  FESTE  i  membres  de  l’associació.  Les
instal·lacions  de  l’actual  Federació  d’Entitats  Socials  a  les  Terres  de  l’Ebre,  FESTE,  les  coneixem
perfectament, i li voldria recordar, senyor Faura, que mai havien disposat d’un lloc per ser-hi fins que este
govern municipal va tenir aquesta sensibilitat, i principalment va ser un projecte que liderà Anna Algueró.

Dit això, m’agradaria informar-los que fa temps que estem en contacte directe amb el seu president, i que
ens  van  comentar  que  havien  aconseguit  una  subvenció  per  adequar  els  espais  de  FESTE.  Ens  van
demanar  un ajut  per  poder  redactar  el  projecte  d’obra,  i  així  ho  vam fer.  Un  cop els  vam facilitar  la
documentació pertinent, ens van informar dels tràmits propis per poder demanar la subvenció els havien
de fer ells directament. 

Fins fa aproximadament un mes, no vam saber que aquesta subvenció no s’havia aprovat perquè nosaltres
li vam demanar una reunió al president, després de rebre una associació i comunicar-nos la situació actual.
Va ser llavors quan el president ens va comentar que no es podien beneficiar de la subvenció que havien
demanat.  Vam  anar  Domingo  Tomàs  i  jo  personalment  a  l’espai  FESTE  per  interessar-nos.  Després
d’exposar-nos la necessitat, es va prendre el compromís de fer una actuació el més aviat possible. 

Sabem que l’espai dels despatxos i el gimnàs no és un lloc nou i, per tant, que necessita una climatització,
però  no  ens  consta  que  hagi  goteres.  Voldria  comentar  que  sempre  tenen  a  disposició  altres  espais
municipals totalment equipats com són, per exemple, el centre cívic, prèvia reserva, i també ara tindran a
disposició l’espai Moreira.

Pel que fa a què compartixen local amb un altre departament que utilitza productes químics, no és del tot
cert, perquè l’únic espai que tenen en comú és un pati central totalment obert a l’aire lliure, amb una porta
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i parets que els separen. Saber que este espai està situat entre el gimnàs i els seus despatxos, justament a
la cantonada de les instal·lacions, i que això no és el millor. Som conscients de la problemàtica que tenen
les persones que pateixen sensibilitat química múltiple. 

M’agradaria també afegir que al pati que tenen dintre del recinte de FESTE, hi ha un hort urbà que es
treballa com a teràpia, important per a una associació. El president ens va comentar que està ubicació de
FESTE era bona i s’adaptava a les seves necessitats.  Valoraven positivament les places d’aparcament,
lliures  habitualment,  l’aire  lliure,  sent  un espai  tranquil,  però  que  calia  una reforma,  i  en  això  estem
treballant, en saber que no tindrem la subvenció. 

Som conscients de la gran tasca que fa FESTE i cadascuna de les associacions que allí estan ubicades,
amb professionals que realitzen serveis de rehabilitació, de suport psicològic, d’acompanyament, etcètera,
per això nosaltres col·laborem en tot allò que podem fer, i estem al seu costat. 

M’agradaria aprofitar aquest moment per agrair sincerament a FESTE i cadascuna de les associacions, el
seu  treball,  i  els  encoratjaria  a  continuar  treballant  per  liderar  i  visibilitzar  l’atenció  a  les  persones
afectades i als seus familiars. 

Per tot l’exposat i perquè estem en contacte i treball constant amb ells, i no només quan ens descobrim en
el moment que venen eleccions, el nostre vot serà abstenció. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Faura.”

Intervenció del Sr. Faura

“Gràcies, alcaldessa. Senyor Arnau, anem a veure, nosaltres mos hem referit a les antigues escoles del 13
de Gener i no al grup del Temple, perquè es diuen «Les antigues escoles del 13 de Gener». Canviarem el
nom i s’acaba, però jo he d’identificar l’espai, no és que estigui fent cap apologia ni cap reivindicació, és
com es diuen.

Veig que tots els grups municipals tenen plena consciència de la gran feina que està fent FESTE, que a la
vegada està feina suposa, d’alguna manera alliberar l’Administració d’ajudar o complementar les persones
que estan associades en la part de feina que estan fent les diferents associacions. I  això suposa una
millora de la  qualitat  de vida de les  persones.  Per  això,  senyora  Ripoll,  no  acabo d’entendre  la  seua
abstenció.

Vostè diu que vostès estan en permanent contacte amb el president de FESTE. Miri, jo li dic, jo és que la
moció no me l’he inventada, sap? Jo fa uns tres mesos que m’estic reunint periòdicament amb ells, i el
contingut de la moció és el resultat de les reivindicacions dels representants de les diferents associacions.
Per  tant,  bé,  no  sé  què li  diuen a  vostè,  però  a mi  el  que em diuen és que el  local  és  notòriament
insuficient. El local no és suficientment gran, això ja ho hem explicat, ni reuneix les condicions adequades.
Però  és  que no només això,  sinó  que si  tots  els  que estem aquí  estem d’acord,  perquè així  ho hem
exterioritzat, que la gent de FESTE fa una feina encomiable, no entenc per què no els podem donar un
espai  que tinga el  mateix  valor  o la  mateixa qualitat  que altres poblacions veïnes.  I  m’estic  referint  a
Amposta –per exemple, m’estic referint a Amposta– que té un espai d’entitats que està força millor que el
nostre, per no parlar de Tarragona i altres ciutats més grans.

Per tant, més enllà que ens poguéssem omplir la boca dient que ja farem, i el problema és que no ha
arribat una subvenció, jo crec que allò propi seria donar satisfacció als representants i dir que treballarem,
per exemple, en la propera modificació pressupostària, que segur que n’hi hauran, i segur que n’hi haurà
una modificació pressupostària substancial, i que treballarem per donar solucions als problemes que està
gent mos planteja.

Res més que agrair a la resta de grups municipals el suport assolit. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Senyor Faura, crec que ha quedat clar per part de la regidora, que està en contacte amb la
Federació, amb FESTE, que a més a més hi ha el compromís de continuar-hi treballant. Que també hi ha la
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voluntat per part de les associacions de mantindre’s al mateix lloc i, per tant, a partir d’aquí del que es
tracta és d’estar en les millors condicions, però que en tot cas és este govern qui va optar i qui va poder
ubicar i buscar un emplaçament per a estès entitats.

Per tant, queda aprovada... Sí, sí, té la paraula el senyor Faura.”

Intervenció del Sr. Faura

“Sí, senyora Roigé, d’acord amb vostès, que vostès han sigut els promotors d’aquest local, fa una estona ho
deia el senyor Jordan, que havia sigut ell qui ho havia promogut. Jo no sé qui ho ha promogut o l’ha deixat
de promoure, no ho sé. El fet segur és que el local és inadequat, i  penso que és obvi, que el local és
inadequat. Per tant, insisteixo, no costa res –no costa res– destinar un esforç econòmic d’este ajuntament
a millorar la qualitat de vida d'estès persones.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Reitero el que ha dit la regidora i el que li  he dit jo mateixa, per molt dir-ho no canviarà les coses ni
descobrirà les coses a estès alçades del mandat, crec que les coses estan descobertes des de fa molt de
temps,  i  pel  que  he  dit,  continuem  treballant,  com  hem  fet  fins  ara,  amb  les  diferents  entitats  que
conformen FESTE, com hem fet des del principi. 

Per tant, agrair de nou l’assistència de FESTE, i queda aprovada aquesta moció.”

*-*-*

Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb catorze 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), PSC–CP (3), Cs (1)
i CUP–AMUNT (1); i set abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal de
JUNTS (7).

08 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA–MOVEM TERRES DE L’EBRE–EN COMÚ GUANYEM
PER ELABORAR UN NOU PROJECTE DE MILLORA URBANA, SOCIAL I AMBIENTAL A PARTIR DE LA NOVA LLEI
DE BARRIS VERDS.

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

«És indiscutible que la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen
una atenció especial continua sent una referència normativa. Aquesta llei tenia per objecte promoure la
rehabilitació integral de barris i viles per evitar-ne la degradació, millorar les condicions de les persones
residents en aquestes àrees, i afavorir la cohesió social. Per aconseguir-ho, la llei establia la creació d’un
fons  econòmic  a  disposició  dels  ajuntaments  que  presentaven  projectes  d’intervenció  integral  amb
l’objectiu de la millora urbanística, social i  econòmica dels barris. El pla de barris va dur a terme 143
actuacions amb un pressupost de quasi 1.000 milions d’euros, fins a la seva interrupció el 2010, d’entre
les quals es troba la duta a terme a Tortosa. 
 
16 anys després de l’aprovació d’una normativa innovadora, inclusiva i sensible amb les classes populars
dels nostres barris, es torna a imposar  la necessitat de rehabilitar i millorar la qualitat de vida dels veïns i
veïnes.  
 
Es confirma que les desigualtats socials i la degradació urbanes i territorials van íntimament associades i
es retroalimenten, i que es donen tant en les zones metropolitanes i en grans ciutats, com a les petites
ciutats i viles de les zones rurals i de muntanya. Aquestes problemàtiques afecten també a poblacions com
la  nostra  que  en  les  darreres  dècades  han  vist  minvar  el  seu  teixit  industrial  i  comercial,  amb  la
conseqüència inevitable del despoblament –emigració de població jove i en edat laboral- envelliment de la
població,  degradació  del  parc  d’habitatges  tradicionals  o  de  grups  d’habitatges  de  mala  qualitat,
deficiència dels serveis bàsics i infraestructures. 
 
La  crisi  sanitària  generada  per  la  pandèmia  de  la  COVID  19  ha  posat  més  en  evidència  aquestes
desigualtats,  als barris vulnerables hi ha major densitat,  més proximitat física, els habitatges són més
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petits, tenen menys ventilació i no disposen d’espais públics de qualitat. El mapa de la renda per càpita de
moltes ciutats del nostre país és pràcticament idèntic al mapa de la incidència del virus.  
 
La crisi climàtica ens ha demostrat, una vegada més, que els sectors socials més vulnerables reben un
impacte negatiu major i els seus efectes son majors. Els barris i viles amb edificacions i infraestructures de
major antiguitat, obsoletes, pateixen en major mesura totes les conseqüències de l’emergència climàtica:
les condicions d’habitabilitat i accessibilitat són manifestament insatisfactòries, fa més calor durant les
onades de calor i requereix major esforç per escalfar-les durant les onades de fred, estan més exposats a
les conseqüències de la pobresa energètica, els afecten més les pluges i l’efecte illa de calor, disposen de
menys espais verds per habitant i  és el  primer lloc on desapareix el  comerç de proximitat i  les feines
associades.  
 
En aquesta conjuntura és urgent un canvi de paradigma que es fonamenti en l’urbanisme ecològic, en la
rehabilitació residencial i en la renovació urbana i rural. Els barris i viles amb baix nivell de renda no poden
quedar fora de la transició ecològica. Aquest procés de transformació econòmica i ambiental ha de ser
socialment just, amb unes polítiques públiques perquè els barris i viles més empobrits participin de la gran
transformació que suposa el repte de la crisi climàtica. 
 
La rehabilitació no ha de quedar en una simple recuperació arquitectònica, sinó que ha d’ubicar-se en
l'ordre físic, amb la recuperació arquitectònica exterior i interior dels edificis i amb la reurbanització general
dels barris; en l'ordre funcional, dotant-los de vida econòmica, en la mesura del possible, i en l'ordre social,
potenciant el sentiment de pertinença al lloc, de vida quotidiana, de veïnatge, intentant evitar els processos
de gentrificació que es podrien donar mitjançant l'expulsió per raons econòmiques dels habitants actuals
d'aquests espais.  
 
Els fenòmens que tenen com a comú denominador la concentració en barris, zones o viles molt concretes
de  problemes  d’ordre  social  i  econòmic,  amb  la  insuficiència  dels  serveis  públics  i  la  manca
d’infraestructures, requereixen polítiques i accions públiques innovadores, transversals i coordinades, tant
d’acció i inversió públiques directes, com de foment i suport als particulars i a la iniciativa privada, que
integrin accions en el teixit social i  econòmic i en el teixit territorial i  urbà. I això s’ha de fer de forma
planificada, acordada i participativa amb els agents que actuen sobre els àmbits afectats: autoritats locals,
representants del teixit social i econòmic, entitats culturals, del tercer sector, entitats ecologistes. 
 
En definitiva, unes noves polítiques públiques urbanes i rurals que han de ser secundades per una nova
legislació a Catalunya i un fons econòmic que permeti desenvolupar-les. 
 
Tortosa ja es va beneficiar al seu moment de la Llei de Barris, que va permetre tirar endavant actuacions al
nostre casc antic.  Tot i  això,  encara queda molt  per  fer i  continuem tenint  barris  totalment degradats
urbanísticament i segregats socialment com el barri dels Castell, el Call Jueu de Remolins, parts del Rastre,
el barri del Garrofer o Santa Clara, que podrien beneficiar-se d’aquesta actualització i millora de la llei, que
preveu una inversió important en 5 anys. Per això, Tortosa necessita elaborar un projecte de qualitat per a
la rehabilitació d’aquests barris basat en els pilars de la llei anteriorment esmentats que pugui captar la
inversió de fins al 75% de les iniciatives que preveu la llei. 
 
Per  aquestes  raons,  el  grup  municipal  de  Movem Tortosa  proposa  al  ple  de  l’Ajuntament  de  Tortosa
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.-  Donar suport a la nova Llei  de Barris Verds aprovada pel  Parlament de Catalunya i  instar al
Govern de la Generalitat al seu desplegament de manera immediata.  

SEGON.- Convocar una comissió específica i amb representació de tots els grups municipals per estudiar i
consensuar una proposta de projecte de rehabilitació de barris a partir de la Llei abans esmentada. 

TERCER.-  Iniciar i  accelerar els treballs per avançar amb el projecte de rehabilitació un cop hagi estat
consensuat  per poder ser presentat en les convocatòries que es preveuen de l’esmentada Llei. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a les entitats veïnals del municipi de Tortosa. »

*-*-*
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Passem al següent punt de l’ordre del dia, que en este cas recuperem el punt setè, que ara és el vuitè,
proposta del Grup Municipal Movem Tortosa - Movem Terres de l'Ebre - En Comú Guanyem, per elaborar un
nou projecte de millora urbana, social i ambiental, a partir de la nova llei de barris verds. Té la paraula el
senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan

“Sí, gràcies, regidors i regidores. Presentem està proposta en relació amb la nova llei de barris verds que
s’ha aprovat al Parlament de Catalunya, però no sense abans fer memòria que a l’any 2004 s’havia aprovat
una llei de barris, històrica a nivell del nostre país, en l’època del president Maragall, que tenia com a
objectiu impulsar la rehabilitació als barris més vulnerables de les ciutats i pobles de Catalunya, i que en el
nostre cas, com a ciutat, tots i totes sabem que va representar un abans i un després –senyora Roigé, el
temps no el veig– del que representava el nucli antic en aquells moments.

Setze anys després de l’aprovació d’aquella  normativa,  d’aquella  llei,  ara el  Parlament,  després d’una
dècada de no fer-se res al respecte, ha pogut aprovar una nova llei de barris, amb l’afegitó de «verds», que
el que ve a fer és tornar a impulsar aquella llei que va ser tan important, però també actualitzar-la amb els
reptes que tenim com a societat en estòs moments. Una llei que s’ha aprovat per un gran consens, de fet,
no ha tingut cap vot en contra, cosa que és bastant estranya al Parlament de Catalunya, i que per tant, això
significa  que  ha  rebut  les  aportacions  de  pràcticament  tots  els  grups  polítics,  també de  les  entitats
municipalistes i, en definitiva, de moltíssima gent, durant un any que s’ha treballat. 

Està nova llei el que ve a dir és que ara en el que hem de centrar-mos, quant a la llei de barris, és sobretot
en l’eficiència energètica,  en la rehabilitació dels habitatges,  que és en el  que l’anterior  llei  no es va
focalitzar.  Es va focalitzar  sobretot en pavimentar els carrers,  en millorar alguns equipaments, però va
deixar un gran buit, que eren els habitatges, i precisament tots sabem que a barris antics com el nostre, o
a qualsevol altre barri vulnerable de Catalunya, els habitatges són els més afectats, perquè és on viuen les
persones, són habitatges més menuts, tenen menys ventilació, tenen, en definitiva, unes deficiències que
no  tenen  altres  zones  de  les  nostres  ciutats.  Això,  evidentment,  és  perquè  les  edificacions  i  les
infraestructures són en moltes ocasions antigues, obsoletes i, per tant, són també les que patixen més les
conseqüències de l’emergència climàtica, que és el que abans comentàvem i, per tant, són aquelles cases,
aquells pisos, aquells habitatges que més necessiten per poder-se escalfar durant les onades de fred, o al
contrari, durant les onades de calor són les que més necessitat tenen de poder ventilar-se, o també són a
les que més els afecten les pluges. En definitiva, són les més perjudicades en relació amb l’emergència
climàtica que estem vivint en estòs moments. Per tant, corren un risc important, que és que es puguen
quedar fora de la transició energètica de la que tots parlem, i que s’ha de començar a tirar endavant en
estòs moments. 

Per això, pensem que és molt important que es facen tota una sèrie de polítiques i accions que siguen
innovadores, transversals i coordinades, per a millorar estòs barris a nivell de Catalunya i, evidentment,
també a nivell de la nostra ciutat. Tenint en compte que ja s’ha anunciat que durant este any es presentarà
està nova convocatòria de la llei de barris, aprovada, com he dit abans, sense cap vot en contra, i que
també així ho disposa el pressupost de Catalunya, i tenint en compte que tenim moltes necessitats a la
ciutat de Tortosa i moltes zones que podrien tindre està nova llei de barris, que podrien ajudar a rehabilitar
zones del nostre nucli antic, el que proposem des de Movem Tortosa avui bàsicament són tres punts: la
primera,  evidentment,  donar  suport  a  aquesta  nova  llei  de  barris,  però  més  enllà  d’aquesta  qüestió,
l’important és que es convoque una comissió en el si del nostre ajuntament, on estiguessen representats
tots els grups municipals,  per poder consensuar i estudiar quina proposta, a partir de la llei aprovada,
podem presentar per a la rehabilitació, i que puga tindre en compte, per tant, està nova llei tan important; i
per l’altra, evidentment, accelerar al màxim tots els treballs, una vegada es consensue este projecte, per a
què la poguéssem, per tant, presentar, i en els propers anys començar a implementar, i d’esta manera
facilitar o millorar els nostres barris històrics.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

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

“Gràcies, alcaldessa. Senyor Faura, un petit apunt: «antigues escoles» està en minúscula, i 13 de Gener –
bé, Gener– en majúscula, per això genera confusió. Ja sé que no fan apologia del franquisme vostès, però
el matís és important. Gràcies.

Votarem a favor de la moció, perquè considerem que el seu desplegament ha de suposar una millora
urbanística, social i  econòmica de determinats barris,  tal com descriu la moció. Dit  això, sí  que volem
matisar  que  el  suport  al  punt  1  és  entre  cometes.  La  moció,  diguéssem,  la  CUP  es  va  abstindre  al
Parlament perquè consideràvem que falta un concepte més polític, més global, sense un marc que combati
el capitalisme amb polítiques d’habitatge basades en el dret, no hi ha solucions més que reformistes i
perpetuadores de les desigualtats. 

La llei al final ha quedat força millorada respecte a la proposta inicial, també amb les nostres aportacions,
que han incidit bàsicament en aspectes relacionats amb constatar els problemes estructurals i sistèmics
que  provoquen  la  pobresa  i  la  vulnerabilització,  que  no  es  poden  resoldre  amb mesures  reformistes
parcials, com la llei de barris; posar en valor el desplegament de la llei del canvi climàtic per tot el que fa
als temes que hi tenen relació; millora del text i els articles respecte a les diversitats incloses, respecte a
l’amplitud  de la  participació  i  respecte  a  l’amplitud  de la  tipologia  de barris  incloses,  incloent  els  de
muntanya i els que necessiten accions preventives abans de quedar degradats al màxim; prevenció de la
gentrificació;  tenir  en  compte  les  persones  més  excloses  per  evitar  la  doble  exclusió,  per  violència
burocràtica, per gentrificació, per criteris territorials, etcètera. 

I dit això, tal com hem anunciat, votarem a favor de la moció.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

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

Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes  gràcies,  alcaldessa.  Regidors.  Des  de  Ciutadans,  apostem  per  una  ciutat  més  social,  més
integradora, més ambiental, que done un millor nivell de servei a tots els ciutadans, i així augmenti la
qualitat de vida dels tortosins. Natros sempre treballem en este sentit en qualsevol de les comissions que
hi haja. Per tant, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

“Gràcies. Té la paraula la senyora Valdés.”

Intervenció de la Sra. Valdés

“Gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Senyor Jordan, no cal dir que el PSC defensa el model de la llei
de barris, aturada els darrers anys, si tenim en compte que la nova llei donarà continuïtat a la que es va
iniciar dues dècades i aprovada gràcies al lideratge, com ha dit vostè, dels presidents Maragall i Montilla.

Ara s’ha donat un pas endavant per tal d’assolir nous reptes. La nova llei de barris pretén centrar el focus
en la rehabilitació de l’habitatge, per tal de combatre el canvi climàtic, tot i que es continuaran contemplant
les actuacions de reforma de l’espai públic, i també es preveu que l’eix social tinga un pes considerable. A
més a més, amb la nova necessitat innegociable, prendre una mirada de gènere en totes les polítiques
urbanístiques, i que totes les accions que es facin en relació amb la via pública, tinguin en compte la visió
de les dones.

L’obtenció dels ajuts que atorga la Generalitat de Catalunya obligarà a l’elaboració d’un pla de barri sobre
el sector urbà, en el qual els ajuntaments podran intervindre, per tal de realitzar el diagnòstic territorial i
socioeconòmic  i,  així,  determinar  les  necessitats  i  reptes  que  s’hauran  d’atendre.  El  pla  d’actuacions
contindrà el recull de polítiques i programes que caldrà executar durant els anys de vigència del pla de
barri, i és per això que estem totalment d’acord amb els punts que vostè proposa en la seva moció, i en
conseqüència, li votem a favor. Gràcies.”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

“Gràcies. Té la paraula la senyora Caballé.”

Intervenció de la Sra. Caballé

“Gràcies. Senyor Jordan, des del Grup Municipal d’Esquerra, no podríem estar més d’acord amb la llei de
millora urbana ambiental i social dels barris i viles, aprovada pel Parlament el passat 22 de desembre, i
que substitueix i actualitza l’antiga llei de barris del 2004, en una clara lluita contra les desigualtats socials
i per fer front a la crisi ambiental. Una llei que només ens cal mirar el seu objectiu: millorar les condicions
de  vida  de  la  població  de  les  àrees  amb  alta  vulnerabilitat  social,  dèficits  urbanístics,  manca
d’equipaments i serveis, dificultats d’accessibilitat, riscos ambientals i  greus exposicions als efectes de
l’emergència climàtica.

Destacar les actuacions que s’han d’incorporar als projectes en estòs tres àmbits: primer, transformacions
físiques, urbanisme, espai públic, equipaments i accessibilitat; segon, transició ecològica, ampliació del
verd  urbà,  mobilitat  sostenible,  economia  circular;  i  tercer,  acció  sociocomunitària,  equitat  de  gènere,
infància, joventut, gent gran, no discriminació. Àmbits que mos permeten una ràpida identificació amb les
necessitats dels barris del nucli antic de la nostra ciutat. Barris com per exemple El Garrofer o Santa Clara.

A la nota de premsa del govern podem llegir que s’està treballant per aprovar les bases de la primera
convocatòria, durant este any 2023, també ho ha avançat vostè. I també que es crearà l’oficina tècnica de
barris i viles, que donarà suport als municipis en la redacció dels projectes, que seran executables a partir
del proper any 2024. 

Per tant, perquè mos arribe a Tortosa, cal que hi haja un treball previ a nivell municipal. L’objectiu és poder
concórrer a la primera convocatòria, per tant, aprofitem-ho, avancem-nos, comencem a treballar amb una
comissió específica, on s’hi troben tècnics, però no només, també cal una representació política de tots els
grups municipals, ja que, recordem, som la veu de les veïnes i els veïns de Tortosa a l’ajuntament.

Per tot l’exposat, el nostre vot és favorable a la moció. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

“Gràcies. Té la paraula el senyor Pepió.”

Intervenció del Sr. Pepió

“Alcaldessa, regidores, regidors. Senyor Jordan, he de recordar-los que este govern sempre hem dit que
quan el Govern de la Generalitat convoqués una nova llei de barri ens acolliríem, i ho mantenim. De fet,
malgrat que aquesta té uns ítems diferents als que s’havien conegut, seguim pensant que és una bona
opció per a Tortosa.

També sento dir-li que Movem sempre va a cop de moció, per tant, informarem de la mateixa manera dels
passos que ja s’han fet, d’acord? Tan aviat com vam conèixer l’aprovació d’esta llei del Parlament, la vam
poder llegir abans que vostè presentés la moció, i ja vam incorporar i incoar un expedient per iniciar els
treballs  per  presentar-nos.  Encara no sabem els detalls de la convocatòria,  i  esperem conèixer-los per
decidir quin barri encaixa més dins de les seues necessitats, però evidentment que ens hi presentarem.

Ja hem contactat amb despatxos especialitzats ens aquests àmbits, per poder acollir-nos, com sempre
havíem dit. De fet, també l’alcaldessa ha tingut una reunió amb la directora d’Incasòl per poder generar
actuacions conjuntes, tot i que també ens van dir que encara era prompte, que no sabem quins són els
termes en els que sortirà està convocatòria que, com molt bé ha dit, sortirà durant este any 2023. No
obstant,  li  recordo que va ser  este  govern,  com també planteja  o presenta  en la  seua moció,  qui  va
gestionar i  executar l’anterior  llei  de barris amb el  Pincat.  Una llei  de barris que, per cert,  quan vostè
formava part del govern d’este ajuntament, no es va presentar a la primera convocatòria.

No obstant,  per  aquests motius,  i  perquè ja  hem fet feina,  votarem a favor  de la seua moció.  Moltes
gràcies.”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

“Gràcies. Té la paraula el senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan

“Molt bé, moltes gràcies, regidors i regidores. Jo no parlaré de passat, sinó que parlaré de futur i, per tant,
crec  que  aquesta  llei  és  evident  que  és  molt  important  per  a  Tortosa,  com  ho  va  ser  la  primera,  i
malauradament,  hem hagut de tardar  deu anys per  tindre una nova llei  de barris,  perquè els governs
d’Artur Mas amb el Partit Popular, van afonar i van fer que no es tornés a presentar, no?, una nova llei de
barris durant estòs últims deu anys.

Ara, per sort, estem en un altre escenari. Com he dit abans, s’ha aprovat sense cap vot en contra. De fet,
els únics vots amb abstenció han sigut, per un cantó, VOX, i per l’altre, la CUP, com ha dit el senyor Arnau,
però amb la diferència que la CUP ha fet aportacions, i que sí que se li han incorporat. Per tant, entenem
que és una bona llei per al país, que és una bona llei per a Tortosa, i que per tant, el que hem de fer és
aprofitar-la, com també vam aprofitar la del 2005.

Però allò important, que crec que també aquí tots els regidors i regidores, menys un grup, han dit, és que
s’ha de consensuar. Hem de consensuar quina zona de Tortosa volem que se presente a este nou projecte
de llei de barris, perquè, malauradament, tenim molts barris en una situació, jo diria insostenible des de
tots els punts de vista –social, econòmic, de degradació urbanística– i per tant, espero que poguéssem, la
immensa majoria de grups polítics, arribar a un acord i, per tant, presentar un bon projecte, com el que al
2005 va representar tantes coses bones per a la ciutat, que està també ho faça, i per tant, millorem, com
abans  dèiem,  l’urbanisme,  millorem  l’habitatge,  millorem  la  qualitat  de  vida  de  molts  de  tortosins  i
tortosines, i sobretot, que mos poguéssem sentir orgullosos de les nostres parts o barris antics, que com
deia en un principi de la moció, estan en una situació molt complicada.

Per  tant,  valorem  positivament  el  vot  favorable  de  tots  els  grups,  i  sobretot,  des  de  Movem  Tortosa
treballarem per al consens i per a què realment no sigui una decisió unilateral, com massa vegades passa
al nostre ajuntament.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Queda aprovada. I també afegir que des del govern municipal, estic convençuda que també des d’altres
grups, ens hem sentit molt orgullosos dels barris que tenim a la nostra ciutat.”

*-*-*

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.

09 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA–MOVEM TERRES DE L’EBRE–EN COMÚ GUANYEM
PER UNA DISTRIBUCIÓ EQUILIBRADA DE LES PAPERERES I LA IMPLANTACIÓ DE LA FIGURA DE L’AGENT
CÍVIC DE LA CIUTAT.

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

«Com ja hem fet palès a aquest mateix plenari en altres ocasions, tornem a portar a debat la neteja de la
ciutat, ja que continuem constatant a peu de carrer que aquesta problemàtica es manté com una de les
principals inquietuds de la ciutadania tortosina. 
 
Tot  i  que l’incivisme és moltes  vegades una de les  causes principals  de la  manca de neteja,  des de
l’Ajuntament  hem  de  procurar  les  millors  eines  a  la  ciutadania  per  facilitar  l’erradicació  d’aquestes
conductes. 
 
Com ja vam exposar el passat més d’octubre en una moció aprovada per aquest plenari que tenia per
objectiu evitar el desbordament de contenidors i papereres, si bé moltes vegades ens trobem que hi ha
ciutadans  que  dipositen  bosses  d’escombraries  a  les  papereres  ,  també  trobem  casos  on  s’utilitzen
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correctament però que es desborden perquè o bé no es buiden amb la freqüència necessària, o bé no n’hi
ha suficients ni ben distribuïdes. 
 
Quan a la mala distribució de les papereres, voldríem recordar una moció presentada al setembre del 2017
pel grup municipal de Movem Tortosa que en demanava la seua reordenació. Una proposta similar a la
present que va ésser votada en contra pel govern municipal del moment, format pel PdCAT i ERC. El motiu
de la negativa va ser que tot estava en vies de solució. 
 
Malgrat totes aquestes propostes, la realitat és que aquesta problemàtica continua enquistada i no s’ha fet
cap pas per donar-li solució a un problema de salubritat i mala imatge. És per aquesta raó que Movem
Tortosa hem fet una diagnosi via geolocalització de totes les papereres de la nostra ciutat. El resultat ens
porta a afirmar que les mateixes estan ubicades de forma irracional en molts casos, sent excessives en uns
llocs, insuficients en d’altres i a vegades fins i tot, inexistents.  
 
Ens trobem amb avingudes amb papereres a cada pas, com el Passeig Moreira, i  després ni una sola
paperera als carrers adjacents. Barris i  urbanitzacions senceres sense cap ni  una o molt poques, com
podria ser el Call Jueu o Sant Llàtzer. També podem constatar que hi ha centres escolars i de salut amb
molta afluència, amb una sola paperera o sense cap. Aquesta és la situació dels voltants del CAP Baix Ebre
o l’Institut Dertosa.  
 
Tanmateix,  aquesta  situació  també es repeteix  al  centre  històric  i  turístic   de  la  nostra  ciutat,  on els
visitants  no  poden  depositar  els  envasos  de  beguda  o  els  papers  dels  entrepans  per  la  manca  de
papereres. I  el  mateix passa amb les vies per caminar,  fer esport i  anar en bicicleta, molt transitades
diàriament. 
 
Atès que Tortosa encara estem lluny de les xifres recomanades quan a reciclatge, cal també incorporar de
manera  progressiva i  de  forma estratègica  en determinades zones,  papereres que incloguin  la  funció
recicladora. 
 
Per donar un exemple, no s’arriba al mínim de papereres per depositar els excrements de gossos fixat per
contracte. Garantim que tant sols hi ha catorze fins al pavelló del Temple i moltes de les zones d’esbarjo
caní no en tenen i només compten amb papereres normals de panera ampla que poden generar més olors.
 
És  per  totes  aquestes raons  exposades anteriorment  que creiem que per  contribuir  a  conscienciar  la
ciutadania i el mon escolar és del tot necessari sumar a la distribució equilibrada de paperers la figura de
l’Agent Cívic i la implicació de la Policia de Barri; no per sancionar, sinó per informar i fer pedagogia, a més
a més de programar visites a les escoles anualment, per informar i contribuir al civisme des de les edats
primerenques. 
 
Per  aquestes  raons,  el  grup  municipal  de  Movem Tortosa  proposa  al  ple  de  l’Ajuntament  de  Tortosa
l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.-  Impulsar de forma urgent una equilibrada i millor ubicació de les papereres de la nostra ciutat
garantint la seua disposició en tots els barris i pobles.  

SEGON.- Crear la figura de l’Agent Cívic  per ajudar, informar, conscienciar i atendre a la ciutadania a partir
de campanyes fetes a peu de carrer.  

TERCER.- Realitzar un estudi dels incompliments de l’actual contracte de neteja, entregar-lo als membres
de la comissió municipal corresponent com a màxim en dos mesos,  i prendre, si s’escau, les accions
legals necessàries. 

QUART.- Instal·lar totes les papereres per a gossos que per contracte de neteja corresponen i que sigui per
tota la ciutat, barris i pobles. 
 
CINQUÈ.- Estudiar la instal·lació de papereres, en algunes zones a partir de criteris tècnics, que tinguin
diferents compartiments per afavorir el reciclatge i distribuir-les de manera repartida pel municipi segons
s’acordi.  
 
SISÈ.- Comunicar aquest acord a les entitats veïnals del municipi de Tortosa.»
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Passem al següent punt de l’ordre del dia, proposta del Grup Municipal Movem Tortosa - Movem Terres de
l'Ebre - En Comú Guanyem, per una distribució equilibrada de les papereres i la implantació de la figura de
l'agent cívic de la ciutat. Té la paraula el senyor Vallespí.”

Intervenció del Sr. Vallespí

“Regidores i regidors, escoltant la ciutadania en les nostres visites a tots els barris de la ciutat, ens queda
del tot demostrat que la queixa generalitzada és la manca de neteja. Podem entendre perfectament les
tres realitats clau de la mateixa: per una, l’incivisme existent en una petita part de la ciutadania; l’altra, per
la manca equilibrada de papereres arreu de Tortosa; i finalment, en no arribar diàriament a tots els punts
de recollida i buidatge de les mateixes papereres.

Recordem una moció  presentada  el  18 de setembre  de  l’any  17 pel  nostre  grup,  amb preguntes  en
pareguts terminis, fa més de cinc anys, i  votada en contra pel govern municipal del PdeCAT i Esquerra
Republicana de Catalunya. El motiu de la negativa va ser que tot estava en vies de solució. 

Està solució anunciada no es veu enlloc, i per això, en un nou treball de Movem Tortosa, com tants, hem fet
una nova diagnosi de la geolocalització de les papereres a la nostra ciutat. El resultat ens porta a poder
afirmar que les mateixes estan ubicades de forma irracional en molts casos, sent excessives en uns llocs,
insuficients en d’altres, i a vegades fins i tot inexistents. Avingudes amb papereres a dojo, i enfront, o al
carrer del costat, cap; barris sencers sense cap paperera; urbanitzacions senceres sense cap paperera;
centres  escolars  grans  i  amb molt  d’alumnat,  amb una  sola  paperera  o  sense  cap.  Mai  podrem  fer
pedagogia d’educació i de civisme si no podem ensenyar on tirar els papers als escolars, o envasos, i
predicar sempre amb l’exemple. 

Hem d’exigir que tots els pipicans tan sols tinguin papereres especifiques per a gossos. En l’actualitat, tan
sols un, el del parc, en té una, la resta no en té cap, i és necessari que aquest tipus de papereres estiguen
estratègicament situades per tota la ciutat i pobles. 

Cal remarcar este constant oblit de la seva part del centre històric i  turístic de la nostra ciutat, on els
visitants no poden dipositar els envasos de beguda o els papers d’entrepans, per la manca de papereres.
El  mateix  passa  per  estès  vies,  que  la  gent  usa  per  caminar,  fer  esport  i  anar  amb  bicicleta,  molt
transitades diàriament i sense papereres.

Atès que Tortosa encara estem lluny de les xifres recomanades quant a reciclatge, cal també incorporar de
manera progressiva i  de forma estratègica, en determinades zones, papereres que incloguen la funció
recicladora. Creiem que per ajudar i conscienciar la ciutadania i el món escolar, és del tot necessari, com
demanàvem ja fa cinc anys, la figura de l’agent cívic. Apostem per posar agents cívics i l’aplicació de la
policia de barri, sense renunciar, si el tenim, a l’ambientòleg, mai per sancionar sinó per informar i fer
pedagogia, i  per això apostem per un treball urgent en equilibrar racionalment la ubicació de totes les
papereres arreu de la  nostra  ciutat.  A  més,  s’han de programar  visites  a  les  escoles  anualment,  per
informar i contribuir al civisme des de les edats primerenques. 

Per tot l’exposat, el Grup Municipal de Movem Tortosa proposa a l’Ajuntament de la ciutat els següents
acords: primer, impulsar de forma urgent una equilibrada i millor ubicació de les papereres de la nostra
ciutat, garantint la seva disposició en tots els barris i pobles; segon, crear la figura de l’agent cívic, per
ajudar, informar, conscienciar i atendre la ciutadania, a partir de campanyes fetes a peu de carrer; tercer,
realitzar  un estudi dels incompliments de l’actual contracte de neteja,  entregant-lo als membres de la
comissió municipal  corresponent,  com a màxim en dos mesos,  i  prendre,  si  escau,  les accions legals
necessàries; quart, instal·lar totes les papereres per a gossos que, per contracte de neteja o per millor
disponibilitat  de  la  ciutadania,  corresponguin,  i  que siguen  per  tota  la  ciutat,  barris  i  pobles;  cinquè,
estudiar la instal·lació de papereres en algunes zones a partir  de criteris tècnics que tinguen diferents
compartiments per afavorir el reciclatge, i distribuir-les de manera repartida pel municipi, segons s’acordi; i
sisè, comunicar aquest acord a les entitats veïnals del municipi de Tortosa. Moltes gràcies.”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Té la paraula el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies, alcaldessa. Bé, estem plenament d’acord amb el contingut de la moció. Entenem que la ciutat de
Tortosa està bruta, falten papereres i agents cívics per a fer pedagogia. Tortosa està bruta principalment
perquè considerem que existix un incompliment per part de l’empresa que gestiona el contracte de neteja
viària i de recollida selectiva. Ho venim denunciant els últims mesos, però ja ho vam denunciar l’any 2018,
quan entrava en vigor  el  nou contracte de recollida de residus i  de neteja viària.  Es tracta del  major
contracte signat mai per l’Ajuntament de Tortosa, deu anys i 23 milions d’euros.

Tot i que el senyor Domingo Tomàs, al ple on es va aprovar el contracte, va manifestar que era un molt bon
contracte i que la mateixa empresa l’havia felicitat per les condicions aconseguides, llavors, des de la CUP
vam posar en dubte que fos tan bon contracte per a la ciutat, i vam ser l’únic partit que vam votar-hi en
contra. L’actual Junts, Esquerra, PSC i PP en aquell moment, van votar-hi a favor, i Movem es va abstindre.

Es també evident que falten papereres a la ciutat, i creiem que haurien de ser tancades pel vent i amb
cendrers, com també falten fonts i bancs al carrer. És la lògica d’un govern amb un model de ciutat que no
promou que la gent faci vida al carrer si no és a través del consum o de l’oci de les activitats que promou.
Com també és evident que falten agents cívics. Ja en el seu moment vam dir que una sola persona no era
suficient per a desenvolupar està funció.

I el resultat de tot això és el que tot i totes sabem: una ciutat bruta i un contracte que impossibilitat que
assolim els percentatges de recollida selectiva que marca el Precat, un 50 per cent de recollida selectiva al
2020, i un 65 per cent al 2035. En paraules de l’alcaldessa el dia que entrava el nou contracte en vigor:
«L’objectiu és passar en deu anys, del 25 per cent de recollida selectiva actual, al 60 per cent.»

Però la realitat és que al 2018, la recollida selectiva se situava en el 27 per cent, i segons l’Agència de
Residus de Catalunya, al 2021, últim any amb dades publicades, Tortosa està en un 33,5 per cent, lluny de
la mitjana de Catalunya –el 46 per cent– o de l’Àrea Metropolitana de Barcelona –el 38 per cent– deu
punts per baix de la mitjana de la comarca –un 43 per cent– on som, amb diferència, el pitjor municipi; o
deu punts per baix d’Amposta.

Votarem a favor de la moció.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

“Té la paraula el senyor Albacar.”

Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors. Millorar la neteja, millorar la planificació i millorar el manteniment,
són temes pels que Ciutadans sempre hem apostat. Sempre diem que és millor solucionar mil problemes
de mil  tortosins,  que fer  una gran obra  faraònica.  La  particularització que vostès mos planegen,  mos
sembla molt adequada amb els nostres principis que tenim. Per tant, el nostre vot serà favorable. Moltes
gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

“Gràcies. Té la paraula la senyora Valdés.”

Intervenció de la Sra. Valdés

“Gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Senyor Vallespí, les ciutadanes i els ciutadans de Tortosa han de
tenir  una ciutat  neta,  amb papereres  suficients  i  ben  distribuïdes  pels  diferents  sectors  de la  ciutat,
incrementant  el  número  de  les  mateixes  a  les  zones  sol·licitades  pels  veïns  i  veïnes,  o  els  llocs  on
l’ajuntament detecte carències en estòs elements de mobiliari urbà, i tenint en compte els itineraris del
treball de recollida, possibilitant així una planificació més eficient, tant dels recursos humans com dels
materials. 
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Pel que respecta a l’impuls de la figura de l’agent cívic, ens sembla una proposta viable que inclús es
podria vehiculitzar a través de plans d’ocupació, com es fa en altres ciutats –Mataró o Cerdanyola del
Vallès– portant a terme tasques enfocades a detectar incidències, disfuncions o actes incívics a la via
pública, i sensibilitzar, per una bona convivència a tots els àmbits, conscienciar els propietaris de gossos en
el compliment de l’ordenança que regula la tinença d’animals, i també controlar les deixalles per tal que es
fes un bon ús de les papereres de gossos instal·lades.

Per tant, es tracta d’una figura per a millorar les condicions materials de vida de la gent, i incrementar la
bona convivència al carrer en tasques de mediació i recollida de suggeriments i queixes ciutadanes, i això
com campanyes de conscienciació en diferents àmbits,  i sempre fora de l’activitat sancionadora, tasca
inherent als cossos de policia, en este cas de la Policia Local.

Per tant, la seva proposta ens sembla positiva i viable, i li votem a favor. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

“Gràcies. Té la paraula el senyor Faura.”

Intervenció del Sr. Faura

“Gràcies, alcaldessa. Companys regidores i regidors. Bé, com ja hem manifestat en diverses ocasions, cal
millorar la imatge de la ciutat. Coincidim amb vostè, senyor Vallespí, en què tot i desplegar-se des de fa
més  de  quatre  anys  el  contracte  de  la  recollida  d’escombraries,  no  hem  aconseguit  millorar
substancialment l’aparent falta de neteja a la ciutat. El contracte, a diferència del que diu el senyor Arnau,
nosaltres considerem que..., el contracte és dolent, el contracte s’ha de fer complir, i el que passa és que
no s’està fent complir.

Certament, moltes vegades les conductes incíviques d’uns pocs motiven està imatge d’una via pública poc
endreçada, però també és cert que hem de posar natros tots els mitjans per afavorir la recollida de les
escombraries.  I  cal  exigir  a  l’adjudicatària  el  compliment  del contracte de la  neteja,  i  tampoc acabem
d’entendre la posició que en este sentit adopta el govern municipal. Us recordem que la primera moció que
va presentar Esquerra Republicana, sent jo el portaveu, precisament anava tendent a exigir el compliment
del contracte de la neteja.

La figura de l’agent cívic és una figura important, la figura que s’està reclamant en està moció. Tant és així,
que forma part del contracte que es va formalitzar amb l’adjudicatària del servei de la neteja. I la figura de
l’agent cívic no és la pròpia de Cerdanyola del Vallés o Mataró. La major part de pobles de la comarca han
tingut agent cívic a través d’un pla d’ocupació del Consell Comarcal, per si no ho sabien.

En tot cas, és cert que la figura de l’agent cívic cal implementar-la, cal complir el contracte i, per tant,
estem absolutament a favor que s’implemente la figura de l’agent cívic, per ajudar-nos a tots plegats a
reciclar  correctament les  nostres escombraries.  També,  totalment  d’acord amb què cal  incrementar  el
nombre de papereres. És més, això també està previst al plec de condicions del contracte de la recollida
d’escombraries, i no sé per què, hi insisteixo, no es fa complir. 

Però és que a més, hi insisteixo, de les bondats de la moció que vostès plantegen, cal dir que uns carrers
endreçats no solament transmeten una millor imatge de la ciutat al visitant, sinó que als veïns i veïnes
transmeten  una  major  sensació  de  seguretat.  O  dit  d’una  altra  manera:  uns  carrers  deixats,  o  poc
endreçats, transmeten sensació d’incivisme, que va associada a sensació d’inseguretat. 

Per tant, el nostre vot serà favorable.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

“Gràcies. Té ara el senyor Tomàs.”

Intervenció del Sr. Tomàs

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. Bé, vagi per endavant que Tortosa és una ciutat neta,
amable, i que està oberta a la visita de tota aquella gent que la vulga veure i disfrutar, pel seu patrimoni i
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serveis que oferix. 

Ens abstindrem en la seva moció, atès que estem oberts a parlar de tot allò que representi una millora en
un tema com les papereres, i veiem que la seva moció ja reconeix part del treball realitzat, així com la
presència d’accions incíviques, que no faciliten ni ajuden en el correcte manteniment de la via pública.

En relació amb les papereres, dubtem, però, que haguem de ser els regidors els qui triem la ubicació
d’aquestes. Entenem que els professionals del propi servei del mateix ajuntament poden i han de fer-ho.
Altre tema és la proposta que ens fa per realitzar un estudi dels incompliments de l’actual contracte de
neteja.  Això  que  demana  es  fa  cada  dia  al  carrer,  verificant  el  funcionament  i  introduint  aquelles
aportacions que fan el servei millor.

Quant a les campanyes amb agents cívics, comentar-li que estem en la definició d’una campanya global, on
l’educador ambiental i altres actors realitzaran accions a peu de carrer, per tal de millorar la utilització dels
contenidors i separar millor les diferents fraccions. Segurament, si volguéssem ara, este plenari podria ser
objecte d’un debat monogràfic des del punt de vista del tractament de la separació,  i  fins i  tot d’una
comparativa dels mateixos serveis en altres pobles de l’entorn, i arribaríem a algunes complicacions que
totes veïnes i veïns de carrer i de poble acabem patint. Alguns dels actors, aquí asseguts en estès cadires
avui, amb el barret de regidores i regidors de l’ajuntament, saben perfectíssimament a què hem refereixo,
perquè en altres òrgans gestionen també un tema tan complex i tan complicat com la recollida de les
escombraries i el seu reciclatge.

Com ha hem dit en altres mocions, partim de la base de la col·laboració del teixit associatiu format per les
diferents entitats veïnals, per seguir millorant el servei de recollida de papereres, atès que és un servei
variable i, en alguns moments, imprevisible, certament. Celebrem el to de la seva moció, i treballarem per
la millora continuada dels serveis que ens proposa. 

Aprofito per demanar públicament, si em permeten, el correcte ús de les papereres, evitant tirar bosses
d’escombraries o garrafes, que ja tenen els seus contenidors habilitats a tal efecte. Aprofitem per demanar
un correcte ús de tots els serveis, contenidors inclosos, fer ús també del servei de recollida de voluminós i,
per tant, com he dit en l’inici de la meua exposició, atenent que estem treballant en la matèria i que estem
oberts a seguir tractant el tema amb tots vostès, el nostre vot serà d’abstenció. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

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

Intervenció del Sr. Vallespí 

“Bé, agrair molt sincerament el posicionament de tots els que han votat a favor, perquè han entès realment
el que buscàvem. Interessant que després de cinc anys i quatre mesos d’aquell «no» a la mateixa moció,
avui s’hagi convertit en una abstenció. No sé si deu ser la consciència o que tenim les eleccions a quatre
mesos.

També voldria saber si pel contracte havíem haver rebut, als dos mesos d’haver-lo signat, la informació
digitalitzada, amb el tipus i localització de cada paperera del nostre municipi. Si realment el tenen i deixen
que hi hagi les papereres com estan, i tal mal ubicades, és que se l’han mirat poc.

M’agradaria, només a títol informatiu, ja ho he dit diverses vegades, al Passeig Ribera, tan sols a la part del
riu, hi ha 23 papereres. Al Passeig Ribera, a l’altre costat, tan sols hi ha una paperera. Això és irracional.
Voldria continuar amb el Passeig Moreira, el central, on hi ha 12 papereres; als dos del costat no hi ha cap
paperera. En canvi, a l’Avinguda Soriano Montagut, al costat, i a la que creua, que és Joan Miró, no hi ha ni
una paperera. Podria fer una petita regla de tres, i és: si al Passeig de Moreira hi han dotze papereres en
202 metres, al carrer Sant Blai, amb 147, li toquen 8. Saben quantes n’hi ha? Una.

Parlem d’educació i agents cívics. Per a educar a les escoles o als instituts, fan falta els agents cívics, però
fa falta que a les escoles hi haguen papereres. Al Sagrada Família, ni una paperera. Però és que fa cinc
anys dèiem el mateix. A l’institut, a la Consolació, a la Mercè, al Cinta Curto a Ferreries, una sola paperera.
Al col·legi de Remolins, dues papereres. A l’institut Dertosa, dos. Com han pogut acceptar les papereres
que han posat al Bulevard del Cervantes, sense haver posat que tinguin cendrers? Saben on estan totes les
burilles de Tortosa? A les jardineres i els parterres. 
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Continua el seu oblit per tots els barris. Garrofer no té ni una paperera; Sant Francesc té dues papereres;
Santa Clara té tres papereres..., no, dues, que una està trencada; el Rastre, cinc; al Call Jueu només n’hi ha
una, a la Plaça Menahem ben Saruk; a la Casota, dues; el CAP de Ferreries, en tot l’entorn no en té cap. És
molt trist això.

Els pipicans, ja ho he dit en la lectura, els pipicans han de tindre les papereres només per a gossos, estès
papereres que són més altes, amb la boca petita, per a què els altres cans no puguen rascar. 

Per anar acabant, dir que l’important i el que natros voldríem és que, com ha dit el senyor Faura també,
que es compleixi el que vam signar. Perquè aquí vam signar un contracte multimilionari. Cada any ACCIONA
rep 2,3 milions d’euros. Però no és això, és que estòs 2,3 milions d’euros són de totes les tortosines i de
tots els tortosins, i amb els diners de les tortosines i els tortosins, no podem jugar. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

“Queda aprovada la moció.”

*-*-*

Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb catorze 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), PSC–CP (3), Cs (1)
i CUP–AMUNT (1); i set abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal de
JUNTS (7).

10  -  PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA–TORTOSA SÍ–ACORD
MUNICIPAL PER MILLORAR LA CONVIVÈNCIA ENTRE ELS VEÏNS I LES MASCOTES.

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

«Cada vegada hi ha més veïns i veïnes de Tortosa que conviuen amb mascotes en habitatges dins del nucli
urbà. Diversos estudis han demostrat que tenir animals de companyia pot comportar beneficis en la salut i
el benestar emocional de les persones, però aquesta realitat social té conseqüències en l’espai públic, i
des de l’Ajuntament, com a administració més propera al ciutadà, cal donar resposta a les necessitats que
comporta. 

Escoltant veïns i veïnes de diferents barris de la ciutat hi trobem moltes queixes en relació a la brutícia dels
carrers, i entre els fets descrits hi ha l’abundància d’excrements de mascotes. La majoria de responsables
de mascotes que  les passegen són respectuoses amb el  civisme i  les ordenances vigents,  i  recullen
responsablement  les  defecacions.  Però  una  minoria  persisteix  en  obviar  les  normes  bàsiques  de
convivència. En conseqüència, els excrements esdevenen un problema higiènic que afecta la qualitat de
vida de la ciutat, i incrementa les despeses de neteja. 

Si aquest ja és un problema en la via pública, encara més en els parcs urbans i espais de terra. Hi ha zones
verdes de la ciutat en què els excrements de gos es reparteixen per tota la superfície, de manera que els
xiquets i les xiquetes no poden ni jugar-hi sense córrer risc de trepitjar-ne, o els responsables de mascotes
que són realment responsables, també han de tenir molta cura per no xafar cap excrement, com ja vam
denunciar el passat mes de juny en la moció en què demanàvem un passeig de Ribera més amable, i que
va ser aprovada per unanimitat. 

Per altra banda, és cert que a diferents llocs de la ciutat hi ha àrees canines d’esbarjo, conegudes per
pipicans, però es fa necessari atansar més aquests espais perquè se’n beneficien tots els responsables de
mascotes. Com a exemples on hi manquen aquests espais, tal i com ens han compartit veïns i veïnes,
serien a la zona de Quatre Camins i a la zona del carrer La Salle a les escales de pujada al Betània.  

L’Ordenança municipal general del Medi Ambient contempla, al seu article 150 l’obligació de a recollir les
deposicions immediatament. I a l’article 162 es considera falta lleu “Embrutar qualsevol espai públic amb
les deposicions fecals dels animals de companyia.”. Tant mateix també es necessari, millorar la il·luminació
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de l’espai de deposicions canines del Parc Teodor Gonzalez, augmentar la freqüència de la neteja de tots
aquests espais,  i  instal·lar-hi papereres especialitzades per a gossos, que son aquelles que tenen mes
altura i per tant no estan al seu abast per depositar les deposicions.

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

 
ACORDS 

PRIMER.- L’Ajuntament de Tortosa impulsarà una campanya de sensibilització perquè els responsables de
mascotes  siguin  conscients  de la  responsabilitat  que  representa  tenir  cura  de les  mascotes.  Aquesta
campanya anirà acompanyada d’un major control i sanció de la minoria de responsables que no recullen
les deposicions fecals dels animals de companyia. 

SEGON.-  Incrementar  el  nombre d’àrees canines d’esbarjo,  pipicans,  instal·lant-ne  en dos espais  més,
concretament: 

• Zona Quatre Camins: a prop del parc de bombers. 
• Zona carrer La Salle: al solar de titularitat municipal que hi ha al davant del n. 29 del C/ La Salle. 

TERCER.- Millorar la il·luminació de l’espai de deposicions canines del Parc Teodor Gonzalez, augmentar la
freqüència de la neteja en tots aquest espai, i instal·lar-hi papereres especialitzades per a gossos.

QUART.-  Traslladar els acords anteriors a la Federació d’Associacions de Veïns de Tortosa, a l’Associació de
Veïns de Ferreries-Sant Vicent i a l’Associació de Veïns del Centre-Nucli Històric.»

*-*-*

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 millorar la convivència entre els veïns i les mascotes. Té la
paraula el senyor Faura.”

Intervenció del Sr. Faura

“Gràcies, alcaldessa. Companys, companyes. Mire, està moció va una miqueta seguida de la moció anterior
que ha presentat ara Movem. És cert que cada vegada hi han més mascotes dins dels habitatges del nucli
urbà. Hi han molts estudis que han demostrat que tenir animals de companyia pot comportar una sèrie de
beneficis tant per a la salut com per al benestar emocional de les persones, però està realitat social té una
sèrie de conseqüències en l’espai públic, i des de l’ajuntament cal donar resposta a les necessitats que
això comporta.

Hem estat escoltant els diferents veïns de diverses parts de la ciutat, i hi ha tot una sèrie de queixes que
en este sentit compartim amb el que deia abans el senyor Vallespí, que es queixen de la brutícia dels
carreres. I entre altres coses, aquí tractarem dels excrements de mascotes. La major part de propietaris de
mascotes,  quan  els  passegen,  són  absolutament  respectuosos  amb  les  normes  de  civisme  i  les
ordenances vigents, però sempre n’hi ha aquells que no són tan respectuosos i que, per tant, són incívics.
En conseqüència, en aquell cas que el propietari no recull els excrements de la seua mascota, això suposa
un  problema d’higiene que  afecta  la  qualitat  de  vida  de  les  persones  que  deambulen  pel  carrer.  En
definitiva, dels tortosins i de les tortosines.

Si això és un problema a la via pública, que certament això es veu, encara és més agreujat en els parcs
urbans i espais de terra, perquè allí es veu claríssimament que les seues zones verdes hi ha una sèrie
d’excrements de gossos que no s’acaben recollint, i això pot suposar un problema als xiquets i xiquetes que
juguen, que este cas tenen el risc de trepitjar-ho.

A diferents llocs de la ciutat, hi ha àrees canines d’esbarjo, i el que coneixem sempre com pipican. Però es
fa necessari atansar més aquests espais a diferents barris, perquè tothom, tots els propietaris de mascotes
se’n puguen beneficiar i, per tant, puguin complir responsablement amb la seua tasca a l’hora de passejar
el seu gos o la seva mascota. I en este sentit, hem estat parlant amb tot un seguit de veïns i veïnes, que és
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el que hem dit, i es reivindica un espai necessari per a la zona d’esbarjo, les àrees canines, com es coneix,
a la zona de Quatre Camins, i en demanem una altra també al carrer de La Salle, que aquí també hi ha un
espai que el  més pròxim estaria al  parc Teodor González,  i  el  demanem allí  perquè hi  ha un solar de
propietat municipal, el que està davant del número 29 del carrer La Salle, un solar de propietat municipal
que està a baix del Turó del Sitjar, i, per tant, entenem que hi hauria d’haver un altre espai d’esbarjo per a
animals.

A més, s’ha de tenir en compte que l’ordenança general del medi ambient ens està dient, al seu article
150, que tots els ciutadans tenen l’obligació, tots els propietaris d’animals, de recollir les deposicions que
aquests facen de manera immediata,  i  l’article 162 diu que embrutar  qualsevol  espai  públic  amb les
deposicions  fecals  dels  animals,  és  una  falta  lleu.  Per  tant,  és  imprescindible  també,  a  la  vegada,
conscienciar la ciutadania que és necessari complir amb aquestes obligacions.

A la vegada també, entenem que és necessari millorar la il·luminació de l’espai de les deposicions canines
del  parc  Teodor  González,  incrementar  la  freqüència  de  neteja  de  tots  estòs  espais,  i  instal·lar-hi  les
papereres especialitzades per a gossos que, com bé deia el senyor Vallespí, són aquelles que són més
altes i que per tant, els cans no poden remenar el que es tira allí dintre, no?

Per  tots  estòs  motius,  el  Grup  d’Esquerra  Republicana –  Tortosa  Sí,  de  la  ciutat  de  Tortosa,  proposa
l’adopció de les següents mesures, o els següents acords: en primer lloc, que l’Ajuntament de Tortosa
impulse una campanya de sensibilització perquè els responsables de mascotes siguin conscients de la
responsabilitat  que  ha  representat,  i  tenir  cura  de  les  seues  mascotes;  aquesta  campanya  anirà
acompanyada  d’un  major  control  i  sanció  de  la  minoria  de  titulars  de  mascotes  que  no  recullen
adequadament les deposicions fecals dels animals de companyia; en segon lloc, incrementar el número
d’àrees d’esbarjo, el que coneixem com a pipican, instal·lant-ne, com a mínim, en dos espais més, i en
concret parlem de la zona de Quatre Camins, a prop del parc de Bombers, i a la zona de La Salle, al solar
de  propietat  municipal  que  els  hem  indicat;  a  la  vegada  també,  demanem  que  hi  haja  una  millor
il·luminació a l’espai de les deposicions canines del parc Teodor González, s’incremente la neteja de tots
aquells  espais,  i  s’instal·len  papereres  especialitzades  per  a  gossos;  i  finalment,  demanem  que  es
traslladen aquests acords a la Federació d’Associacions de Veïns de Tortosa, a l’Associació de Veïns de
Ferreries – Sant Vicenç, i a l’Associació de Veïns del Centre – Nucli Històric. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

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

Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies, alcaldessa. Bé, en relació amb la moció presentada pel Grup d’Esquerra Republicana, sobre la
convivència entre els veïns i veïnes i les mascotes, entenem que és una mesura correcta i necessària. Tot i
així, entenem que per aconseguir una millora de la situació, l’ajuntament és corresponsable i ha de ser el
principal implicat en engegar una campanya des de la formació i sensibilització de la ciutadania, i entenem
que una bona eina seria la introducció d’un agent cívic amb una funció informativa i pedagògica d’informar
tots aquells propietaris d’animals, de quins són els usos correctes de l’espai públic. Com ja hem dit, estès
tasques  han  d’anar  acompanyades  d’una  campanya  ben  construïda  i  pensada,  amb  l’elaboració  de
material gràfic i panells informatius.

Pel que fa estrictament al fet d’incrementar les zones conegudes com a pipicans, estòs han de comptar
amb un servei de manteniment i neteja adequats, a més de punts d’aigua per a què puguen beure les
mascotes.  També  volem  expressar  que  entenem  que  estòs  espais  són  necessaris  per  a  les  nostres
mascotes, no s’acabe caient en la temptació que es convertisquen en els únics espais on puguen anar les
nostres mascotes. Ho remarquem perquè ja hem vist amb preocupació com en altres ciutats de Catalunya
s’ha tingut la prioritat de prohibir l’accés de les mascotes en determinats espais.  Un exemple del que
estem dient és el cas de Girona, on es va prohibir l’accés dels animals a determinades places i parcs de la
ciutat.

També volem afegir que, degut als horaris dels que els veïns i les veïnes de la ciutat disposen per poder
portar els seus gossos a passejar, estòs no tenen l’oportunitat de desplaçar-se fins a pipicans. O també
persones grans o persones amb mobilitat reduïda. Per això, s’ha de dotar la ciutat de diferents punts i amb
suficient nombre de papereres, per a poder dipositar les deposicions dels animals, un cop recollides. Per
posar un exemple, hi ha zones de la ciutat on els propietaris dels animals recullen adequadament les
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deposicions dels seus animals i tenen greus dificultats per trobar una paperera en condicions per a poder
dipositar estès restes. Votarem a favor de la moció.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

“Gràcies. Té la paraula el senyor Albacar.”

Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes  gràcies,  alcaldessa.  Regidors.  Ciutadans  sempre  hem  presentat  amb  diferents  mocions  la
realització de campanyes de sensibilització per als propietaris de mascotes, amb l’objectiu de millorar la
neteja. També hem presentat mocions per millorar l’enllumenat, i incrementar el nombre d’àrees canines
d’esbarjo és una necessitat amb demanda social. Per tant, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

“Gràcies. Té la paraula la senyora Bel.”

Intervenció de la Sra. Bel

“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Senyor Faura, compartim el fons de la seua moció i, per tant,
aprofitem el debat d’esta moció per demanar que tots i totes ens fem conscients de l’espai públic de la
ciutat, que també és el nostre espai. Que la cura de l’espai públic és responsabilitat de qui governa, però
també de tots els que hi vivim o hi transitem. Que els petits gestos, com tirar un paper a la paperera,
recollir els excrements de les nostres mascotes, tenir cura del mobiliari urbà, cuidant-lo com cuidem dels
mobles de casa nostra,  totes  estès  coses ajuden a tenir  una ciutat  més neta,  més endreçada i  més
agradable.

També és cert que la majoria de les persones, sortosament, compleixen i són responsables, però cal mirar
d’arribar a està minoria que encara no entén que l’espai públic és espai de tots i totes i, per tant, cal
cuidar-lo i respectar-lo.

En el tema de les mascotes, som conscients que s’han fet progressos, tant a nivell de pedagogia com
d’accions sancionadores, per tal que les persones que tenim, o tenen mascotes, es facen responsables de
la recollida dels seus excrements, la neteja dels pipis, portant ampolles d’aigua, o portant els animals en
condicions sanitàries i de seguretat per a la resta de persones que transiten per la ciutat.

Qualsevol  iniciativa o campanya per  fer  pedagogia entre la  població per  a què es respecten totes les
mesures en matèria de tinença d’animals o mascotes, són benvingudes, perquè, malauradament, seguim
tenint actituds incíviques a la ciutat. 

També entenem la necessitat de crear més espais d’esbarjo per a mascotes a les zones de la ciutat on
encara en manquen, tot i que no tenim els elements per saber si les que vostè proposa a la moció són les
que es necessiten o les més prioritàries hores d’ara.

De totes maneres, com ja li he dit a l’inici, compartim l’esperit de la moció i entenem de la necessitat
d’abordar un tema que preocupa a la ciutadania i afecta la imatge de la nostra ciutat, i és per això que
votarem a favor de la seua moció. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

“Gràcies. Té la paraula el senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan

“Sí, gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. També, des de Movem Tortosa, votarem favorablement està
moció. M’agradaria començar donant també les gràcies a les incorporacions, que abans no ha comentat el
senyor Faura, però que ha pogut incorporar i, per tant també, des d’aquí agrair-li, sobretot en relació al
tercer  punt.  Però  en  tot  cas,  la  moció  que plantegen és una moció  que va en la  línia  de millorar  la
convivència en relació amb la tinença de mascotes a la nostra ciutat, de millorar la neteja, i mos hem de fer
algunes preguntes. I les preguntes són: calen campanyes de sensibilització per a què els responsables de
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les mascotes sàpiguen tot el que cal fer? Sí,  per tant,  hi donem suport.  Cal que aquelles minories de
propietaris de gossos que no estan complint, se’ls sancione més? Sí, per tant, també hi estem d’acord. Cal
incrementar el número de pipicans i de zones d’esbarjo per a gossos, com a Ferreries, a la zona de Quatre
Camins, a la zona de La Salle, el Centre o també el Temple, que és una de les nostres reclamacions? Sí,
per tant, també hi donarem suport. Cal millorar la il·luminació d’algunes d'estès zones de pipican de la
nostra ciutat, com, per exemple, les que hi ha al parc Teodor González, augmentar la freqüència de la
neteja  a  totes  i  cadascuna  de  les  que  hi  ha  a  la  nostra  ciutat,  i  també instal·lar  les  papereres  que
comentaven, especialitzades per a gossos, que són més altes i que, per tant, eviten que els altres animals
puguen actuar en relació amb les papereres? Sí, per tant, hi donarem suport, perquè entenem que al final
són propostes que van en la necessitat de millorar la via pública, en la necessitat de millorar, com diu la
moció, la convivència entre els veïns i veïnes i les mascotes, i, en definitiva, de fer una ciutat millor. Per
tant, el nostre vot, com no pot ser de cap altra manera, serà positiu.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

“Té la paraula el senyor Tomàs.”

Intervenció del Sr. Tomàs

“Gràcies, alcaldessa.  Regidores, regidors.  És evident,  senyor Faura, que periòdicament cal  insistir,  com
deien altres  portaveus,  en una  campanya de sensibilització  als  propietaris  de  mascotes  d’animals  de
companyia, i especialment de gossos, que no recullen les seves dejeccions. 

Són diferents els moments de l’any en què realitzem accions informatives i, a la vegada, identificatives,
amb l’objectiu  d’arribar  als  habituals,  als  de sempre,  als  qui  ja  s’han pres per  norma no recollir  res.
Aquesta acció no és fàcil, se sol desenvolupar amb la col·laboració dels equips de neteja, del departament
de Serveis, la Policia Local i  l’associació de veïns del barri afectat, o l’entitat o centre més proper a la
problemàtica,  i  que pot  ser  d’ajuda.  A  tal  efecte,  s’han dut  accions en centres  educatius,  en entitats
veïnals, com dèiem abans, i també amb entitats esportives. 

Pel que fa al concepte d’àrea d’esbarjo caní,  dir-li  que aquest ha substituït els desfasats pipicans que
comenta  la  moció,  desaconsellat  pels  mateixos  professionals  veterinaris.  Des  de  l’ajuntament  vam
impulsar, amb la col·laboració dels propietaris de mascotes, aquestes àrees que fomenten la sociabilització
dels animals i els permet fer exercici en espais amplis, on no es veuen obligats a portar-los lligats.  És
evident que és una experiència d’èxit, atès que diferents poblacions del voltant han pres com a exemple i
referent Tortosa. Ja em sembla bé que vulga proposar-ne una ampliació, i en això estem treballant, senyor
Faura. Concretament en dos punts: un a la zona de Tirant lo Blanc, i l’altre entre el parc Jaume I i la zona
dels portals, al Temple. De les propostes que em fa vostè, no acaben de veure del tot clar, per la seva
orografia i per la seua distribució, el que ens comenta de La Salle, però bé, tindrem temps també de parlar-
ne.

Per  tot  l’exposat,  i  per  la  feina  feta  i  en  curs  en  aquesta  matèria,  el  nostre  vot,  senyor  Faura,  serà
d’abstenció. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Faura.”

Intervenció del Sr. Faura

“Moltes gràcies, alcaldessa. Companys, companyes. Gràcies pel vot favorable i, per tant, per poder tirar
endavant la moció. Senyor Domingo, no entenc l’abstenció. Per més que em diga vostè que substitueix els
pipicans per àrees d’esbarjo, escolti, és que estem parlant del mateix. Si vostè vol buscar-se una excusa en
tant que paraules per no votar-me a favor, en un tema, però estem parlant exactament del mateix.

Quan parla vostè que no sap el tema de La Salle si és lloc idoni o no és idoni, bé, mireu, és una proposta
que faig perquè els veïns m’ho han dit. Passa una miqueta com abans, com deia la senyora Ripoll, no m’he
inventat de cap de les maneres el que deia la gent de FESTE, sinó que, en fi, la gent de FESTE em va dir
unes coses i  aquí les expressava,  en la meua taula, encara que vostès pensen que també han tingut
converses i que ho feien millor, no?
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En fi, en definitiva, el que volia dir: que les propostes que li faig són propostes que ens trasllada la gent,
que la paraula «pipican» i «àrea d’esbarjo» és exactament el mateix, i que no entenc, no puc entendre la
seva posició d’abstenció. En tot cas, a la gent que ens ha votat positivament, agrair a Movem, efectivament
–m’he oblidat abans de dir-ho– que ha fet una aportació important, en concret, el tercer punt és aportació
de Movem i, per tant, li agraeixo la seua aportació i la seua voluntat de col·laborar en millorar la nostra
moció. I agrair a tothom el vot favorable.

I abans d’acabar, una reflexió, m’agradaria fer al plenari una reflexió, i crec que mos ho hem de fer mirar:
senyors del govern, a les propostes del govern avui, tothom ha votat que sí, s’han adoptat per unanimitat
dels presents. I a totes les propostes de l’oposició, vostès s’han abstingut, a totes. Però, curiosament, com
no passava mai, ara sí que passa, tota l’oposició ha votat a favor, és a dir, vostès s’han quedat sols. Jo crec
que cal fer-s’ho mirar. Res més, moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

“Queda aprovada la moció.”

*-*-*

Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb catorze 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), PSC–CP (3), Cs (1)
i CUP–AMUNT (1); i set abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal de
JUNTS (7).

11  -  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  CIUTADANS–PARTIDO  DE  LA  CIUDADANÍA  PER  DEMANAR
L’AGILITZACIÓ EN LES MODIFICACIONS URBANÍSTIQUES NECESSÀRIES DEL POUM DE TORTOSA PER QUE
TORTOSA  LIDERI  LES  TERRES  DE  L’EBRE.  TERRENYS  NOU  HOSPITAL.  TERRENYS  RENFE.  NOUS
DESENVOLUPAMENTS INDUSTRIALS. MILLORA ZONES RESIDENCIALS.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal  de 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. 

ATÈS Que la construcció d’un nou Hospital a Tortosa es un reivindicació històrica. La discriminació positiva
que necessitem a les Terres de l’Ebre per tenir el mateix nivell de serveis que la resta de territoris s’ha de
veure reflectida en un nou hospital amb una bona accessibilitat, uns aparcaments en superfície i gratuïts i,
evidentment,  totes  les  infraestructures  i  equips  necessaris  per  solucionar  les  demandes  d’aquestes
comarques, esdevenint un nou hospital de referència per al territori que estigue adaptat a les necessitats
del segle XXI, amb capacitat d’ampliació per a donar una cobertura de sanitat pública i moderna. 

ATÈS Que s’ha firmat el conveni amb RENFE i encara no s’han iniciat els tràmits urbanístics per donar el
millor us per a la ciutadania. 

ATÈS Que s’ha implantat una nova industria, Kronospan, gracies a la disponibilitat de terrenys. 

ATÈS  Que  s’ha  implantat  una  nova  industria,  Kronospan,  gracies  a  la  disponibilitat  de  terrenys  i  son
necessaris mes terrenys per futures implantacions industrials. 

ATÈS  Que hi ha problemàtica per desenvolupar dins del terme municipal de Tortosa desenvolupaments
residencials de qualitat. 

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 
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PRIMER. Que s’agilitze el procediment de requalificació urbanística dels terrenys on d’anar el futur hospital
de les Terres de l’Ebre que passe de desenvolupament residencial  per  a us d'habitatge a equipament
sanitari amb l’objectiu d’avançar en l’objectiu comú de tenir un hospital el mes aviat possible. 

SEGON.  Que es lideri de forma eficient i transparent la transformació urbanística que necessita Tortosa,
requalificant els terrenys de RENFE, mes zones industrials i mes zones residencials de qualitat per tal que
Tortosa sigui la capital de les Terres de l’Ebre i sigue un pol d’atracció i de retenció de talent propi i de fora,
especialment pensada per la gent jove. 

TERCER. Que es comuniqui el present acord, de manera telemàtica, a la Plataforma per un nou Hospital de
les Terres de l’Ebre,  a  totes  les  associacions de veïns dels diferents barris  i  pobles de Tortosa,  a  les
associacions d’empresaris, als Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre, als sindicats, entitats veïnals de
les Terres de l’Ebre i ales entitats municipalistes de Catalunya.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

“Passem a l’últim punt quant a propostes de grups municipals. Proposta del Grup Municipal de Ciutadans -
Partido de la  Ciudadanía,  per  demanar l'agilització en les modificacions urbanístiques necessàries del
POUM de Tortosa, per a què Tortosa lideri les Terres de l'Ebre. Terrenys nou hospital, terrenys RENFE, nous
desenvolupaments industrials, millora zones residencials. Té la paraula el senyor Albacar.”

Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes  gràcies,  alcaldessa.  Regidors.  Bé,  natros  demanem  una  moció  per  a  què  tots  els  tràmits
urbanístics necessaris perquè Tortosa sigui la veritable líder de les Terres de l’Ebre, que sigui la líder que és
i que es potencie, i que no es vegi frenat i es puguen desenvolupar totes les coses que són necessàries a
Tortosa, per exemple, els terrenys del nou hospital, els terrenys de RENFE, els nous desenvolupaments
industrials i la millora de les zones residencials.

Atès que la construcció del nou hospital a Tortosa és una reivindicació històrica, la discriminació positiva
que necessitem a les Terres de l’Ebre per tenir l’alt nivell de servei als nostres territoris, s’ha de veure
reflectit  en  un  nou hospital,  amb una bona accessibilitat,  uns aparcaments  en  superfície  i  gratuïts,  i
evidentment,  totes  les  infraestructures  i  equips  necessaris  per  solucionar  les  demandes  d’aquestes
comarques, esdevenint un nou hospital de referència per al territori, que estigui adaptat a les necessitats
del segle XXI, amb concepte d’ampliació, per donar una cobertura de sanitat pública i moderna.

Atès que s’ha firmat el conveni amb RENFE i encara no s’han iniciat els tràmits urbanístics per donar el
millor  ús per  a la ciutadania; atès que també s’ha implantat una nova industria Kronospan,  amb seu
exclusiva  amb  disponibilitat  dels  terrenys,  i  són  necessaris  més  terrenys  per  a  futures  implantacions
industrials;  i  atès  que hi  ha  una problemàtica  per  desenvolupar  dins  del  terme municipal  de  Tortosa,
desenvolupaments residencials de qualitat, tot això són, al final, diferents inquietuds de la ciutadania que
mos han anat transmetent.

És per este motiu que el Grup Municipal de Ciutadans demanem al ple de Tortosa els següents acords:
primer, que s’agilitze el procediment per a la qualificació urbanística dels terrenys on ha d’anar el futur
hospital de les Terres de l’Ebre, que passe del desenvolupament residencial d’ús d’habitatge a tractament
sanitari, amb l’objectiu d’avançar en l’objectiu comú de tenir un nou hospital el més aviat possible; que es
lidere de forma eficient i transparent la transformació urbanística que necessita Tortosa, requalificant els
terrenys de RENFE, més zones industrials i més zones residencials de qualitat, per tal que Tortosa sigui la
capital de les Terres de l’Ebre i sigui un pol d’atracció i retenció del talent propi i de fora, especialment
pensat per a la gent més jove; i tercer, que es comuniqui el present acord, de manera telemàtica, a la
Plataforma per a un nou hospital a les Terres de l’Ebre, i a totes les associacions de veïns dels diferents
barris i pobles de Tortosa, les associacions d’empresaris, els consells comarcals de les Terres de l’Ebre, als
sindicats i  entitats veïnals de les Terres de l’Ebre, i  a les entitats municipalistes de Catalunya. Moltes
gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

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

“Gràcies, alcaldessa. Bé, natros votarem en contra, perquè no volem contribuir a blanquejar la imatge d’un
partit que pacta amb l’extrema dreta a diversos municipis de l’Estat, i que alimenta la confrontació a la
societat catalana, així com la criminalització de l’independentisme i la judicialització de la política. A part
d’això,  la  moció  la  veiem com una  declaració  política  i  que  intenta  capitalitzar  les  reivindicacions  de
diversos moviments ciutadans al ple, com si fossin pròpies del seu partit, per intentar atribuir-se el mèrit si
s’aprova la moció. 

I més sospitós encara és en l’àmbit sanitari, perquè a més, és ben sabuda la seua lògica neoliberal i el que
estan fent allà on governen,  que donen suport a governs com el de Madrid,  que estan destrossant  la
sanitat pública. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

“Té la paraula la senyora Bel.”

Intervenció de la Sra. Bel

“Gràcies, alcaldessa. Regidors i regidores. Senyor Albacar, jo crec que a estès altures ja no és necessari
que des del Partit Socialista refermem la nostra posició sobre la necessitat de la construcció d’un nou
hospital a Tortosa que done resposta a les necessitats dels tortosins i les tortosines, i també al conjunt
dels ciutadans i ciutadanes de les Terres de l’Ebre. Ho hem fet en cada moció que se’ns ha presentat, i en
les mocions que natros mateixos hem presentat. Ho fem dia a dia, donant suport a la plataforma pel nou
hospital, i participant activament en tot allò que podem. Ho hem demostrat estant al govern de la ciutat, i
ara també des de l’oposició, a nivell municipal però també al Parlament de Catalunya, a través dels nostres
representants. 

Per tant, en este sentit només podem tornar a dir que sí, que estem a favor d’un nou hospital, que és una
qüestió de justícia territorial i  d’igualtat de condicions respecte de la resta de ciutadans de Catalunya.
Estarem atents  a què totes les  per  a què siga una realitat  es facin,  i  treballarem des de les  nostres
responsabilitats per a què siga possible.  Així com el fet  que està nova construcció vagi lligada a nous
estudis universitaris de medicina, per a què la docència i la formació estiguen lligades a la investigació i a
la creació d’un centre sanitari referent, que atraga talent i professionals a les nostres terres.

Quant a la requalificació dels terrenys de RENFE, dir també que estem molt contents de l’acord signat entre
RENFE, ADIF i l’ajuntament. Un acord possible pel treball fet per les dues institucions, però sobretot per la
sensibilitat d’un govern espanyol que atén les necessitats d’una ciutat que fins ara tenia uns terrenys en
desús, i que d’alguna manera dividia la ciutat en un dels seus punts neuràlgics. Per tant ara, signat l’acord,
esperem que el govern municipal faci la transformació necessària per a què estòs terrenys siguen un espai
nou de relació entre els barris del Centre i el Temple, amb nous espais comercials, d’aparcaments, tan
necessaris  a  la  ciutat,  i  de  «vivienda».  Sense oblidar  espais  verds  de relació,  que ajuden a  què està
transformació contribueixi a fer de Tortosa una ciutat més amable per a viure i per a gaudir. 

És per tot això que hem exposat, que votarem a favor de la seua moció. Gràcies.” 

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

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

Intervenció del Sr. Rima

“Sí, gràcies. Senyor Albacar, com passa sovint, coincideixo pràcticament amb el 100 per cent del que vostè
diu, i em centro una miqueta en el que diu la moció, i no tant en el que es pot despendre del que no diu la
moció. I no parlem de l’hospital i no parlem de RENFE, sinó del que aquí diu d’agilitzar les modificacions
urbanístiques necessàries del POUM. Cent per cent d’acord amb el que vostè diu, però únicament fer una
petita reflexió d’aquelles que m’agrada fer de quant en quant: cal agilitzar les modificacions urbanístiques
del POUM per a l’hospital, els terrenys de RENFE. Vostè parla de millora de les zones residencials, i jo ho
ampliaria a molts àmbits. El que cal és agilitzar les modificacions urbanístiques necessàries que porta el
mateix POUM, i poso només, per acabar, un exemple: al punt 2 d’avui hem dictaminat l’aprovació inicial de
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la supressió d’un vial, que vaig veure la documentació ahir a la nit. Quan miro l’expedient, és un expedient
és del març del 22. Un expedient tan senzill tarda un any; no vull ni pensar el que pot tardar un expedient
molt  més  complex.  Per  tant,  hi  estic  100  per  cent  d’acord  amb  què  cal  agilitzar  les  modificacions
urbanístiques, perquè mos convé a tots els tortosins. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

“Abans de passar la paraula, a banda de mirar les dates de l’expedient, s’ha de mirar les dates en què ho
van entrar, i ho van entrar fa un mes. Encara que jo ho redactés en el 2022, només cal que miri el registre
d’entrada, no quan feia el document als particulars. Ho dic pels tècnics de la casa, que mereixen tot el
respecte.

Té la paraula el senyor Bel.”

Intervenció del Sr. Bel

“Gràcies, alcaldessa. Regidores i regidors. Senyor Albacar, votarem a favor de la seua moció, ja li dic de bon
començament, i posarem tres exemples derivats de la seua petició. Pel que fa als terrenys de l’hospital, és
desesperant  veure  la  parsimònia amb què els  governs de Junts  o el  PdeCAT històricament es prenen
aquest tema. Han passat molts anys des de l’anunci de la famosa Marina Geli, i després de divuit anys,
encara hem de ser els tortosins, i a través també de les peticions de la plataforma pel nou hospital, que
reclamem a l’alcalde o alcaldessa de torn perquè lidere la construcció d’este nou equipament per a la
ciutat, i també per a tot el territori.

Volem recordar tantes vegades com Esquerra Republicana i Junts han dit que no, que no fa falta, que no és
oportú,  que  és  impossible,  que  és  millor  una  reforma,  i  recordar-los  també  l’acord  aconseguit  als
pressupostos  generals  de  la  Generalitat,  de  500.000  euros,  per  a  la  redacció  del  pla  funcional  de
l’hospital, pel nostre diputat Jordi Jordan. Com que l’urbanisme és cosa de temps, costa temps, i com més
aviat comencem, doncs millor. 

Segon exemple: trens de RENFE. Com que per allà el 2006, el POUM de Tortosa aprovat definitivament el
27 de juliol del 2006 pel conseller llavors, Joaquim Nadal, pendent de text refós, els terrenys de RENFE ja
estaven abandonats i pendents d’incorporar a la ciutat, avui, disset anys després, encara estem reclamant
que  siguen  una  realitat.  Com  que  l’acord  del  conveni  signat  entre  l’ajuntament  i  ADIF  indica  que
l’ajuntament ha de desenvolupar una modificació del POUM per integrar-los a la trama urbana, i que hi ha
una  ordenació  del  pla  de  millora  urbana  que  és  orientativa,  perquè  consta  que  una  intensitat
d’aprofitament al planejament actual no es pot fer efectiva pels condicionants ferroviaris actuals, i això no
és una cosa que dic jo sinó que està escrita al conveni signat entre l’ajuntament i ADIF, i com que tot això
s’haurà de revisar, s’hauran de fer quadrar els números, s’haurà de redactar una proposta nova i s’haurà
d’aprovar, pel que es veu, tot això tardarà, doncs, com més aviat comencem, millor.

I per últim, pels terrenys per a habitatge, sorprèn veure l’exalcalde d’esta ciutat, allà pel 2019, anunciar
com al barri del Castell  es farien uns habitatges, però explicava que no era cosa d’un any o dos, com
invitant a la ciutadania a tenir una mica de paciència, i que després de catorze anys encara no hi ha cap
habitatge construït al barri del Castell. Tres compromisos, tres propostes, tres obres –hospital, terrenys de
RENFE i barri del Castell– que han passat per alt setze anys de governs convergents, i que avui en dia
encara els tortosins i tortosines hem de reclamar que tenim pressa per a què Tortosa siga una veritable
ciutat dels temps en què vivim.

Hi votarem a favor.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

“Té la paraula la senyora Espuny.”

Intervenció de la Sra. Espuny

“Alcaldessa, regidors, regidores. Senyor Albacar, també creiem que no calen més mocions, perquè la feina
s’ha fet i es fa. Com sabran, l’Ajuntament de Tortosa hem adquirit els terrenys, que ja són de propietat
municipal, com des del Govern se’ns va confirmar la voluntat de construir un nou hospital.
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Fa deu dies ens va citar el nou conseller de Salut, i ens va manifestar la voluntat de continuar endavant
amb el projecte d’ampliació de l’hospital Verge de la Cinta i de l’aparcament situat al Fossat, i del nou
hospital, al pla parcial Camí de Roquetes.

El conseller també ens va exposar que enguany s’iniciaran els treballs de la redacció del pla funcional.
Només com a recordatori, el pla funcional de l’hospital, que anava al pla parcial de la Farinera, es va fer
sense tenir els terrenys, i sent tots els terrenys de diferents propietats privades. A més a més, la setmana
passada vam tenir reunió amb els responsables de l’àrea de projectes del CatSalut, per tal de visitar la
parcel·la i determinar-ne la seva viabilitat. En aquests moments estem pendents que des del Departament
es confirmi que la ubicació de la parcel·la dins del pla parcial és la més idònia, o ens proposen canvis a la
forma de la parcel·la, en el marc del pla parcial.

Mentrestant, estan en tràmit els canvis al registre i la modificació del POUM, tal com li hem dit cada cop
que ens ho ha demanat. La parcel·la està posada a disposició de la Generalitat i, per tant, tot avança, i no
serà a través de mocions que s’aconseguirà, perquè el treball que estem és conjunt entre el Govern de la
Generalitat i l’ajuntament, i segueix el calendari previst.

I  pel  que  fa  als  terrenys  de  RENFE,  els  hem  recuperat  per  a  la  ciutat,  i  està  incoat  l’expedient  de
modificació del POUM. No és cert que no s’hagi fet res. I també li hem de dir que estan fets tots els tràmits
perquè s’amplie el Catalunya Sud. I com ja sap i ja hem dit diferents vegades, això es fa de la mà de
Kronospan.

Per tot l’exposat, hi votarem a favor.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

“Té la paraula el senyor Albacar.”

Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, primer que res, donar l’agraïment a tots els que han votat a favor. En el cas
de la CUP, que ha votat en contra, bé, nosaltres només una puntualització: la primera moció d’este mandat,
que va portar algun grup municipal al ple, va ser Ciutadans, que va ser al desembre del 2020. Després,
igual que el Partit Socialista de Catalunya, Ciutadans vam portar al Parlament de Catalunya una proposta
de resolució per a fer-se el nou hospital aquí, a Tortosa.

Evidentment, estic totalment d’acord amb el senyor d’Esquerra Republicana: el que hem de fer és agilitzar
tots els  tràmits urbanístics.  I  estem agraïts pel  vot positiu  tant  de Movem com de Junts,  però el  que
demanem a l’ajuntament és lideratge i planificació. La veritat és que natros una mica estem sorpresos
perquè segons en quines coses hi ha una agilitat sorprenent, que van molt ràpid per a segons quines
modificacions puntuals, però segons quines, es van retardant, com és el cas de l’hospital. Només a mode
d’exemple, el dia 13 de gener del 2020, al ple municipal de Tortosa es va portar una moció de Junts per
Tortosa, Movem, Esquerra Republicana, PSC i CUP, per descatalogar el monument. Doncs, només onze dies
després es va portar a la Comissió de Territori, el 24 de gener. I el dia 3 de febrer, només passats vint dies,
ja es va portar dins la part resolutiva, d’obligat compliment i a proposta de l’alcaldessa, la proposta d’acord
d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM, fitxa número 154 del catàleg d’edificis conjunts
urbans rurals de caràcter històric, artístic i ambiental, de Tortosa. 

O sigui que quan tenen interès polític, en vint dies des que es porta al ple la primera moció, al cap de vint
dies ja es fa l’aprovació, l’inici i l’aprovació de la modificació puntual, aprovació inicial, al ple de Tortosa. A
mi em sembla de vergonya que es tardi vint dies a descatalogar un monument, i es tarden anys i panys per
buscar i portar els termes del nou hospital, i catalogar-los com toca perquè sigui un equipament sanitari.
Natros, mentrestant, això va passar al 2020, al desembre del 2020, com he dit abans, vam portar la moció
del nou hospital. De moment, encara no estan els terrenys qualificats.

Un altre exemple: resulta que el 28 de març del 2021 arriba la resposta de la CHE sobre la retirada del
monument. I al dia següent, el 29 de març, ja es fa un decret d’alcaldia, que és el 868, incoant l’expedient
per poder fer la modificació puntual del POUM perquè així es pugui treure el monument, una modificació
puntual que es deia «infraestructura de pas al riu Ebre». Total, que el dia 6 ja es porta a la Comissió de
Serveis al Territori, i al cap de sis dies ja, el 12 d’abril, també velocitat rècord, s’inicia la modificació puntual
del POUM, amb l’aprovació inicial al ple, el dia 12 d’abril. Que en un cas es va tardar vint dies en fer una
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modificació puntual per retirar el monument, i en un altre cas, catorze dies. Això sí que és agilitat, i és
d’agrair, però aquesta agilitat mateixa també la vull per al nou hospital.

A mi, amb aquestes dades, em cauria la cara de vergonya. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa 

“Queda aprovada la moció.”

*-*-*

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

II. PART NO RESOLUTIVA

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

a) Extractes de la Junta de Govern Local:

- 84/2022, de 19/12/2022 – ordinària.
- 85/2022, de 20/12/2022 – extraordinària i urgent.
- 86/2022, de 21/12/2022 – extraordinària i urgent.
- 87/2022, de 27/12/2022 – ordinària.
- 88/2022, de 29/12/2022 – extraordinària i urgent.
- 89/2022, de 30/12/2022 – extraordinària i urgent.
- 01/2023, de 02/01/2023 – ordinària.
- 02/2023, de 09/01/2023 – ordinària.
- 03/2023, de 11/01/2023 – extraordinària i urgent.
- 04/2023, de 16/01/2023 – ordinària.
- 05/2023, de 18/01/2023 – extraordinària i urgent.

b) Resolucions de l’Alcaldia:

- De la 3685/2022 a la 4038/2022.

*-*-*

El consistori en queda assabentat.

13 – INFORMES DE L’ALCALDIA. 

No n’hi ha.

14 – CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

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

1. INTERVENCIÓ DEL SR. SERGI ARNAU CASTRO

Sr. Arnau:  “Podia haver  inclòs el  monument a la moció, perquè s’ha passat tota la rèplica parlant del
monument,  en  comptes  dels  terrenys  de  la  RENFE  i  l’hospital.  Després  diem  que  per  què  no  volem
blanquejar Ciutadans. Doncs aquí s’ha vist, no?

-  Pàg. 54 / 56 -           JACE / erc



Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

www.tor tosa.cat

                               

Dues preguntes, senyora alcaldessa. En relació amb la pressió de l’aigua al barri de Ferreries, mos han
arribat queixes que baixa la pressió entre les 12 de la nit i les 6 del matí, i hi ha famílies que no reben prou
pressió d’aigua perquè viuen en pisos a una certa alçada, i l’única solució que els donen és que canvien de
comptador,  canonades,  i  posen  una bomba d’aigua,  amb l’elevat  cost  econòmic  que això  suposa.  La
pregunta seria si són conscients de la situació, i si existix algun acord entre l’empresa d’aigües per reduir la
pressió en estès hores, i per què? I davant la queixa de les famílies perquè no s’intenta solucionar.

I la segona pregunta és que l’estadi municipal Josep Otero no és un espai lliure de fum, fet que estranya
perquè és un espai on es practica l’esport. I la pregunta seria si han parlat amb els clubs esportius que
participen de les activitats de l’estadi, al respecte.”

Sra. Alcaldessa: “Sí que ho és, de fet, a l’entrada de l’estadi hi ha un cartell de prohibit fumar, a l’entrada
del recinte. 

Pel que fa a la pressió de l’aigua, ens caldria analitzar exactament el lloc on es troba aquest edifici per
saber exactament què és el que passa. Sí que en determinades –senyor Bel, no té vostè la paraula, si em
vol fer preguntes, podrà fer-les, ara no és el seu torn, és el torn del senyor Arnau– i, per tant, sí que en
determinats moments ha pogut passar alguna cosa similar, i el que hem fet ha sigut resoldre-ho. Per tant,
el que li  demanaria, si vol, no aquí, perquè no és el  lloc, però si vol, ens diuen quina zona és la dels
habitatges afectats, i l’empresa d’aigües, sense cap problema, ho analitzarà, com així ha fet, i ha donat
solucions possibles als llocs on hi hagi este problema.”

Sr. Arnau: “Bé, que hi ha cartells que no es pot fumar a l’estadi... Vull dir, rectifico: de facto no és un lloc, un
espai lliure de fums, perquè es fuma. Llavors, potser caldria prendre mesures tipus pedagògiques, com
avui s’ha parlat, per intentar evitar que la gent fume a l’estadi.”

Sra. Alcaldessa:  “Té tota la raó, i  ho comunicarem a tots els clubs, per tal que ens ajuden, entre tots
plegats, a poder-ho fer possible, perquè realment és com hauria de ser.”

2. INTERVENCIÓ DEL SR. XAVIER FAURA SANMARTÍN

Sr. Faura: “És un prec, un prec en atenció a una informació que m’ha arribat. La veritat és que quan m’ho
van dir, vaig negar categòricament que això estigués passant, després m’ho van reiterar, i al final m’ho he
cregut. Vull fer un prec perquè si és així pensem que és molt greu i que s’ha de corregir.

Mire, sembla ser que la Policia Local de Tortosa utilitza habitualment, com a mitjà de comunicació entre
ells, per la feina que fan, perquè s’han de parlar de policia a policia, una freqüència, per saber aquesta
gent quina és, i no la diré tota per evitar donar més propagandes, la 426 i tres números més, que es deu
emetre a través d’un repetidor que no està encriptat. Llavors, el tema és que la policia, lògicament, en
l’exercici de la seua tasca, fa esment als noms de les persones, les seves adreces, les seves matrícules, les
multes i tot tipus de detalls de l’actuació policial.

Clar,  què succeeix?  Que en no estar  encriptat,  este  tipus  de converses  es  poden  escoltar  sense  cap
limitació per qualsevol persona que sàpiga buscar aquella freqüència. De fet, els qui m’ho han comunicat
són radioaficionats, i  no un, quant meu van dir vaig dir que això no era cert, i m’ho van anar reiterant i
dient. Per tant, m’ho han dit perquè els digui aquí i, per tant, ho poguéssem corregir.

Preguem que es pose fi  a està situació, no tan sols perquè això, a més de restar eficàcia a l’actuació
policial, una reserva i discreció solen ser fonamentals per a les investigacions, sinó perquè a més estem
fent una vulneració de l’article 11 de la Llei 126/2021, de 27 de maig, de protecció de dades.”

Sra. Alcaldessa: “Rebo el prec i ho parlarem també amb la policia. Tinc entès que quan són temes que són
de seguretat, en este cas utilitzen les seves pròpies xarxes, però en tot cas ho desconec i, per tant, ja ho
parlarem amb la mateixa Policia Local.”

3. INTERVENCIÓ DEL SR. JORDI JORDAN FARNÓS

Sr. Jordan: “Són dos precs. Un, en relació amb el barri del Rastre, on estan els Reals col·legis, a les escales
que van des del carrer Sant Domènec fins al carrer Costa de Castell, fa uns anys es van instal·lar unes
baranes per a les persones que evidentment les necessiten, de mobilitat reduïda o dificultats, però al
primer tram de les escales no hi ha una barana aproximadament durant cinc metres. Llavors, mos estan
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demanant diverses persones que passen per allà i que tenen, evidentment, la necessitat de poder..., que
necessiten una barana, que es puga instal·lar en este primer tram. Per tant, este seria el primer prec.

I el segon fa referència a l’Avinguda de Lleida, darrere del parc Teodor González, davant de la comissaria de
la  Policia  Nacional,  on  antigament  estava  el  club  de  rem,  i  que  tots  sabem  que  fa  uns  anys  es  va
enderrocar. Recentment crec que ha tornat a haver-hi un accident, n’hi ha hagut bastants durant estòs
últims anys. El tema està en què pensem que no s’ha resolt de manera correcta, que hi ha confusió en
relació a la senyalització, tant horitzontal com vertical. Natros pensem que s’hauria de pacificar aquella
zona, clarificar i posar una senyalització més adient perquè genera confusió tota la forma en què es va
resoldre  i,  per  tant,  el  prec  és  si  pensen  tirar  endavant  alguna  acció  per  a  millorar  tota  aquella
interconnexió o aquells canvis, que crec que seria bo per a la ciutat.”

Sra. Alcaldessa: “Gràcies. De fet, en el que comenteu, hi ha hagut un únic accident que ens consti, o sigui,
com a tal, un únic, però que en tot cas no ha sigut greu, per sort, per tant, no és una zona que a la mateixa
policia consti com una zona perillosa. Però sí que és cert, pel fet que encara tenim la tendència de poder
anar més direcció cap al que és les Teresianes, perquè ens entenguem, direcció al Passeig Moreira, que no
en direcció al que és el Passeig de Ribera, fa que encara hi hagi gent que vagi confosa, i això fa que vagi
més lenta, però que en tot cas sí que és cert que realment el que hem fet ha sigut, amb el Departament de
Mobilitat, i ara m’ho confirmava el mateix regidor, que a l’adjudicació, que ja està feta, de la pintura, un
dels elements que va més reforçat és tot aquell entorn, per tal de millorar, esperem, més que la seguretat,
perquè no tenim dades que ens preocupin en aquell sentit, sinó el fet que se senti la gent més segura a
l’hora de saber exactament què és el que ha de fer quan arriba a aquell encreuament.

I respecte al passamà, que entenc que és el que fa falta, del tram final, recepcionem la seua demanda i
evidentment, si és així, s’hi posarà remei.”

*-*-*

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

El secretari accidental Vist i plau
sgJACE L’alcaldessa

sgMRP
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