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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
22 / 2015 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
BEL SALVADÓ, CRISTINA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
del PINO HOMEDES, JOAQUIM  
PUIGDOMÈNECH RAMIÓ, MARC 
QUERALT MORESO, DOLORS 
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER 
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC 
de la VEGA CARRERA, MANEL 
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 

 
 
Tortosa, essent les divuit hores i cinc minuts del 
dia dos de novembre de dos mil quinze, 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 

 
 

PRESIDÈNCIA 
 
01 - Proposta d’acord de nomenament de membres dels consells de poble dels Reguers i de Vinallop. 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 

02 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM “Reordenació 
emplaçament equipaments públics”. 
 
03 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM “Finca camí 
de Molins d’en Compte a Jesús.” 



                                   

 
-  Pàg. 2 / 84 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
04 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de la 
concessió de prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
05 - Dictamen de proposta d’acord d’incoació de l’expedient per al nomenament del senyor Manuel 
Pérez Bonfill com a fill predilecte de la ciutat. 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
06 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació pressupostària 21/2015. 
Crèdit extraordinari i suplement de crèdit.  
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
07 - Proposta del grup municipal Movem Tortosa per a la creació d’una comissió d’experts que estudiï i 
realitzi els treballs necessaris per presentar la candidatura de Tortosa per ser reconeguda com a 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 
 
08 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya de suport a la creació de la 
prestació “Garantia +55” impulsada per la UGT de Catalunya. 
 
09 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya amb motiu de l’augment 
d’assassinats masclistes dels darrers mesos. 
 
10 - Proposta del grup municipal Movem Tortosa de rebuig a l’acord comercial “Tractat transatlàntic de 
comerç i inversió” entre la Unió Europea i els Estats Units. 
 
11 - Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Ecologista per declarar 
Tortosa ciutat lliure d’espectacles amb animals. 
 
12 - Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular per tal d’impulsar una modificació del 
Reglament orgànic municipal (ROM) de Tortosa. 
 
13 - Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per què cessin els atacs del 
Govern de l’Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica. 
 
14 - Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per a la millora dels passos de 
vianants a Tortosa. 
 
15 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya de suport a la plataforma “Salvem 
les Ambulàncies de les Terres de l’Ebre”. 
 
16 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per demanar la creació d’una taula 
per a l’impuls d’Expoebre i de Fira Tortosa. 
 
17 - Proposta de tots els grups municipals de suport a les víctimes de la talidomida espanyoles. 
 
18 - Proposta dels grups municipals de Convergència i Unió, d’Esquerra Republicana de Catalunya, de 
Movem Tortosa – Entesa, del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés i de la 
Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Ecologista de suport a la creació de la prestació Garantia 
+55. 
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19 - Proposta de tots els grups municipals de suport per exigir una nova llei reguladora de dret a 
l’habitatge que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència habitacional. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
20 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:  
 
- 44/2015, de 28/09/2015 
- 45/2015, de 05/10/2015 
- 46/2015, de 15/10/2015 
- 47/2015, de 19/10/2015 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 2109/2015 a la 2452/2015 
 
21 - Informes de l’Alcaldia.  
 
22 -  Control dels òrgans de la corporació: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 

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

PRESIDÈNCIA 
 
 
01 . PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DE MEMBRES DELS CONSELLS DE POBLE DE ELS 
REGUERS i  DE VINALLOP. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist el resultat de les eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2014 i la corresponent 
composició d’aquesta corporació. 
 
Atès allò establert, en relació als consells territorials, als articles 34 a 37 i a l’annex I del Reglament 
municipal de participació ciutadana de l’Ajuntament de Tortosa.  
 
Per l’exposat, en base a la potestat d’autoorganització municipal i d’acord amb les designacions 
efectuades pels grups polítics municipals i les associacions dels Reguers i de Vinallop, al Ple proposo 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer - Aprovar el nomenament de membres dels consells de poble dels  Reguers i de Vinallop, que 
seguidament s’indiquen: 
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CONSELL DE POBLE DELS REGUERS 

Presidenta: Representant personal de l’alcalde Sra. Esther Vidal I Sabaté 

Grup municipal CiU Sra. Anna Estrada Alifonso 

Grup municipal ERC Sr. Isabel Miret Gamundi 

Grup municipal Movem Tortosa Sra. Lorena Buch Ferrando 

Grup municipal PSC Sra. Carme Soriano Bonet 

Les Tosses Societat de Caçadors  Sr. Carlos Sanz Borràs 

 
Vocals 

AMPA Els Reguers Sr. David Sabaté Mol·lé 

 
 

CONSELL DE POBLE DE VINALLOP 

President: Representant personal alcalde Sr. José Antonio Estibalez Panisello  

Grup municipal CiU Sr. Josep Audí Panisello 

Grup municipal ERC Sr. Martí Gispert Espuny 

Grup municipal Movem Tortosa Sra. Astrid Vidiella Piñol 

Grup municipal PSC Sra. Dionisia Garceso Montrós 

Grup municipal CUP Sr. Diego Antonio Ferrando Papirats 

Associació Unió Cultural Vinallop Sr. Juan Antonio Torà Pino 

 
Vocals 

Associació Joves de Vinallop Sr. David Sorolla Clemente 

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

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde diu: Anunciar-los que entre aquesta setmana i la setmana vinent procediríem ja a la 
seva constitució i fer la primera reunió formal. 
 
 

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

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
02. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
“REORDENACIÓ EMPLAÇAMENT EQUIPAMENTS PÚBLICS”. 
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Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Per Decret núm. 2575/15 de data 14 d’octubre de 2015, s’ha procedit a incoar l’expedient de 
modificació puntual del POUM “Reordenació emplaçament equipaments públics”. 
 
Vist l’expedient de modificació del POUM que comprèn la documentació tècnica, així com l’informe 
jurídic envers l’esmentada modificació puntual. 
 
De conformitat amb els articles 96 i 85 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei d’urbanisme. 
 
Dictaminada favorablement la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al 
Territori celebrada en data 19 d’octubre de 2015. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM “Reordenació emplaçament equipaments 
públics”. 
 
Segon -  Sotmetre 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. ” 

 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde gràcies, és per manifestar la nostra abstenció 
també. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb disset 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4), 
MT-E (4) i PP (1); i quatre abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals del PSC-CP (3) i CUP-AET-PA (1). 
 
 
 
 
03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
“FINCA CAMÍ DE MOLINS D’EN COMTE A JESÚS”. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
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“ Per Decret núm. 2576/15 de data 14 d’octubre de 2015, s’ha procedit a incoar l’expedient de 
modificació puntual del POUM “Finca camí de Molins d’en Comte a Jesús”. 
 
Vist l’expedient de modificació del POUM que comprèn la documentació tècnica, així com l’informe 
jurídic envers l’esmentada modificació puntual. 
 
De conformitat amb els articles 96 i 85 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei d’urbanisme. 
 
Dictaminada favorablement la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al 
Territori celebrada en data 19 d’octubre de 2015. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM  “Finca camí de Molins d’en Comte a 
Jesús”. 
 
Segon - Als efectes del previst a l’article 73 del TRLLUC, aprovar la suspensió de l’atorgament de 
llicències a tot l’àmbit objecte de la modificació puntual en totes aquelles sol·licituds que tinguin per 
objecte la parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d’instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial en què les noves determinacions comportin una modificació del 
règim urbanístic. 
 
Tercer - Sotmetre 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. 
 
Quart - Simultàniament concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confinin amb el 
del municipi que és objecte de la present modificació.  
 
Cinquè - 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. ” 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, és per manifestar la nostra abstenció.  
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb divuit vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4), MT-
E(4), CUP-AET-PA (1) i PP (1); i tres abstencions corresponents als membres de la corporació del grup 
municipal del PSC-CP. 
 
 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
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04. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE 
L’AJUNTAMENT DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista la proposta, per part de la regidora d’Acció Social, de modificar l’Ordenança reguladora de la 
concessió de prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Tortosa amb la finalitat 
donar-li continuïtat més enllà de 31 de desembre de 2015. 
 
Vist el decret d’incoació núm. 2693/2015 d’inici de l’expedient per a la seva realització. 
 
Vist el contingut de l’Ordenança. 
 
Vist el dictamen favorable, de data 29 d’octubre de 2015 de la Comissió Informativa de Serveis a les 
Persones. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer - Suprimir l’article 13è, Vigència de l’actual ordenança, el qual li atorga una vigència fins el 31 de 
desembre de 2015.  
 
Segon - Afegir la següent Disposició final: “aquesta Ordenança entrarà en vigor al dia següent de la 
publicació íntegra del text al BOPT i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació 
expressa. 
 
Tercer - Sotmetre l’esmentada modificació al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies amb 
publicació del corresponent anunci al BOP, DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en 
el tauler d’anuncis de la corporació, per tal que, si s’escau, es puguin presentar les al·legacions o 
reclamacions que es considerin pertinents. Si en el període esmentat no es presentés cap al·legació o 
reclamació, l’acord inicial esdevindrà definitiu. 
 
Quart - Publicar l’acord definitiu amb el text íntegre al Butlletí Oficial de la Província i al DOGC l’anunci 
amb la referència del núm. de BOPT on s’hagi publicat íntegrament el text. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Simplement, una 
modificació en quant al temps de vigència de la mateixa ordenança.  
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT PER AL NOMENAMENT DEL 
SENYOR MANUEL PÉREZ BONFILL COM A FILL PREDILECTE DE LA CIUTAT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
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“ Un dels objectius de la Unitat de Cultura de l’Ajuntament de Tortosa es procurar el reconeixement del 
mèrit en les actuacions de les persones vinculades a la història de la ciutat i als esdeveniments i fets 
que han resultat rellevants per a la cultura. 
 
Atesa la llarga i profitosa trajectòria del tortosí Manuel Pérez Bonfill en els àmbits cultural, literari i 
docent de la nostra ciutat. 
 
Vist l’informe tècnic presentat per la Unitat de Cultura es voluntat actuar d'ofici en el reconeixement al 
senyor Manuel Pérez Bonfill per a que li sigui atorgat el títol de fill predilecte de la ciutat. 
 
Atès allò establert a l’article 178.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al Reglament d'honors i distincions de l’Ajuntament 
de Tortosa. 
 
Atès el dictamen favorable emes per la Comissió informativa de Serveis a les Persones, en sessió de 
data 27 d'octubre de 2015. 
 
Al Ple d'aquest Ajuntament proposo adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Incoar expedient per aprovar la concessió del títol de fill predilecte de la ciutat al senyor Manuel 
Pérez Bonfill. 
 
Segon - Nomenar com a jutgessa instructora i com a secretari d'aquest expedient la regidora i tinenta 
d'alcalde senyora Dolors Queralt Moreso i el funcionari municip al senyor Josep Antoni Chavarria Espuny, 
respectivament. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: D’acord en Junta de 
Portaveus, no hi haurà intervencions en aquest punt de l’Ordre del dia, que les reservarem per al 
moment oportú, com sol ser en aquestes qüestions derivades del Reglament d’honors del mateix 
Ajuntament de Tortosa. 
 
Agrair-los, òbviament, a tots el regidors i regidores el seu vot favorable a la proposta. Moltíssimes 
gràcies. 
 

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

SERVEIS CENTRALS 
 
 
06. DICTAMEN DE DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 21/2015. CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista la sol·licitud de modificació pressupostària de suplement de crèdits i crèdits extraordinaris 
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finançats amb baixes de crèdit d'altres aplicacions pressupostàries, vistos els informes d'Intervenció 
600 i 601, el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió del dia 
29 d’octubre de 2015, proposo al Ple de la corporació l'adopció del següent acord: 
 
Primer - Aprovar provisionalment la modificació pressupostària núm. 21/2015, suplement de crèdits i 
crèdits extraordinaris finançats amb baixes de crèdit d'altres aplicacions pressupostàries, d'acord amb 
el següent detall: 
 

Baixa de crèdits 

Descripció Aplicació Eur 

Manteniment infrastructures REG-15320-21003 7.150,00 

Atencions protocol·làries VIN-91200-22601 400,00 

Amortitzacions préstecs FFPP TRE-01100-91101 510.009,40 

  517.559,40 

 

Suplements de crèdit 

Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 

Festes i activitats populars REG-33800-22609 6.000,00 

Manteniment instal·lacions esportives REG-34200-21300 1.150,00 

Manteniment infrastructures VIN-15320-21004 400,00 

Serveis de recaptació i gestió tributària INT-93200-22708 30.000,00 

Lloguer maquinària, instal·lacions i utillatge PRO-43100-20300 12.000,00 

Execucions subsidiàries IMA-15100-22706 17.063,40 

Actuacions d’inversió sobre el Pont de l’Estat IMA-45900-60900 300.000,00 

Inversió mobiliari i estris IAC-33300-62500 11.000,00 

  377.613,40 

 

Crèdit extraordinari 

Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 

Inversió nova maquinària, instal·lacions i utillatge IAC-33300-62300 8.000,00 

Inversió nova edificis IMA-33300-62200 19.000,00 

Altres millores i pavimentacions IMA-15320-61901 17.000,00 

Inv. nova accés vianants al Pont Tirant lo Blanc IMA-15330-60900 44.000,00 

Adquisició bens immobles - expropiació PACAS IMA-15100-60004 39.246,00 

Adquisició sonòmetre GOV-17210-62300 6.600,00 

Inv. nova maquinària, instal·lacions i utillatge POL-13000-62300 6.100,00 
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  139.946,00 

 
Segon - Vist l’escrit del director de l’àrea de Serveis al Territori, que fa referència a la finalització del 
projecte 2010 2 IMA 23 i a la sol·licitud de transferir l’excés de finançament, de 12.384,66 euros, al 
projecte 2009 2 IMA 23, per ser necessari i urgent augmentar la consignació d’aquest projecte, 
s’acorda: 
 
a) Desistir del projecte 2010 2 IMA 23, per estar ja finalitzat. 
b) Transferir el finançament sobrant (agent finançador préstec de C. Madrid) al projecte 2009 2 IMA 

23. 
c) Augmentar els crèdits del projecte 2009 2 IMA 23 en l’import de 12.384,66 euros. 
 
Tercer - Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci al BOPT i al tauler 
d'anuncis de la corporació, per poder-hi fer reclamacions. Transcorregut aquest període sense que se'n 
hagi formulat cap, la modificació pressupostària esdevindrà definitivament aprovada, sense cap mes 
tràmit ”. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, CUP Alternativa Ecologista votarem en contra perquè 
entenem que la ciutat té altres prioritats en el moment actual que estem vivint d’emergència social i, 
especialment, la destinació de 300.000 € al projecte de pont de l’Estat, doncs, trobem que no és adient 
per al moment que estem vivint. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, donat, com hem fet sempre en aquestes 
circumstàncies, donat que és un tema de gestió del Govern, ens abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, és per manifestar també l’abstenció del 
nostre grup. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4) i PP (1); 
un vot en contra corresponent al membre de la corporació de la CUP-AET-PA (1) i set abstencions 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i PSC-CP (3). 
 
 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit  pren la paraula el Sr. Alcalde: I ara passaríem a les propostes dels grups municipals, que 
inicialment hi havia 13 propostes i, fruit de la Junta de Portaveus, senyor secretari, tal i com li he 
avançat, es quedarien en 11. 
 
La primera proposta del grup municipal de Movem Tortosa ha estat objecte de retirada i deixar-ho ja en 
una posterior valoració, cosa que li agraeixo al grup municipal.  
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La número que era 8, és idèntica a la proposta que posteriorment havíem signat tots els grups, també 
el mateix PSC, i que correspon a la 18 i, per tant, queda retirada perquè queda subsumida amb la 
mateixa proposta 18. 
 
 I, per tant, iniciaríem aquestes propostes dels grups municipals per la que era la novena que, de fet, 
ara queda com el setè punt de l’Ordre del dia. 
 
 
 
 
- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’EXPERTS 
QUE ESTUDIÏ I REALITZI ELS TREBALLS NECESSARIS PER PRESENTAR LA CANDIDATURA DE TORTOSA 
PER SER RECONEGUDA COM A PATRIMONI DE LA HUMANITAT PER LA UNESCO. 
 
Aquesta proposta ha estat retirada pel grup municipal proposant. 
 
 
 
 
- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE SUPORT A LA CREACIÓ 
DE LA PRESTACIÓ “GARANTIA +55” IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA. 
 
La proposta ha estat retirada per adherir-se a la proposta del 18è. punt de l’Ordre del dia (que 
actualment passa a ser el 16è). 
 
 
 
 
07 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA AMB MOTIU DE 
L’AUGMENT D’ASSASSINATS MASCLISTES  DELS DARRERS MESOS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Candidatura de Progrés: 
 
“ Atès que la violència de gènere no és un problema que afecti a l’àmbit privat. Al contrari, es manifesta 
com el símbol mes brutal de la desigualtat existent en la nostra societat, desigualtat basada en els 
encara arraigats valors patriarcals de la societat. Es tracta d'una violència que es dirigeix a les dones pel 
sol fet de ser-ho, per ser considerades, pels seus agressors, carents dels drets mínims d’igualtat, 
llibertat, respecte i capacitat de decisió. 
 
Atès que amb aquest convenciment va néixer la Llei orgànica 1/2004 de Mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere. Una Llei reconeguda i fins i tot premiada com una de les millors lleis de 
lluita contra la violència cap a les dones i que estableix un sòlid i complet marc legal per a la prevenció, 
protecció, persecució i càstig de la violència per part del company o excompany sentimental. 
 
Atès que, malgrat això, les dones segueixen sofrint violència de gènere, i el nombre d'assassinats es 
manté en xifres esgarrifoses. En els últims mesos, la violència de gènere ha segat la vida de dones i 
menors commocionant a tota la societat. Hem patit un repunt d'assassinats masclistes, convertint 
l’estiu de 2015 en un període tràgic, en el qual s'han registrat el major nombre d'assassinats des de 
2010. 
 
Atès que es tracta d'una violència davant la qual no podem ni volem romandre impassibles. La igualtat 
d'oportunitats i drets entre dones i homes és un principi fonamental. El reconeixement que fa la 
Constitució de 1978 d’Espanya com un Estat social i democràtic de dret que propugna com a valors 
superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític ha de traduir-
se en la plena consideració de les dones com a subjectes de drets de ciutadania. No obstant això, la 
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ciutadania de les dones encara no esta consolidada i freqüentment es troba en dubte. Enfront d’això, és 
necessari reforçar i promoure els mecanismes que la garanteixin i l’allunyin del vaivé de les conjuntures 
polítiques. 
 
Atès que una societat decent exigeix avançar cap a una societat segura i lliure de violència de gènere, 
que garanteixi una resposta efectiva a les dones que sofreixen violència així com als seus fills i filles 
generant i oferint els mecanismes necessaris per aconseguir-ho. 
 
Atès que la situació de violència que sofreixen les dones ens exigeix avançar cap el compliment del 
conveni d’Istanbul, ratificat per Espanya i que aborda de manera integral la violència contra les dones. 
Ens exigeix un gran acord per una societat segura i lliure de violència contra les dones que impliqui a 
tota la societat i els poders públics per lluitar  des de tots els àmbits contra la violència de gènere, que 
no escatimi esforços, mitjans i recursos. 
 
Atès que defensem un model municipal públic que potenciï les polítiques de gènere, especialment, la 
detecció i tractament en primera instància dels casos de maltractament, donat que els Ajuntaments són 
les institucions més properes a la ciutadania. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent moció en la qual s'insta a la Generalitat de Catalunya a fer una 
aposta clara per la tolerància zero envers la violència contra les dones: 
 

PROPOSTA D'ACORD 

 
PRIMER. Incrementar recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista en tots els 
nivells institucionals, especialment el món local, tenint present que la dura i llarga crisi que patim ha 
posat moltes dones en situacions d'extrema vulnerabilitat. 
 
SEGON. Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere i enfortint la detecció i 
el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles menors. 
 
TERCER. Impulsar el desplegament i l’aplicació de la Llei de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere. 
 
QUART. Desplegar la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones assolint el compromís de 
finalització del desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front a la recuperació de les víctimes 
de violència masclista, així com fer efectiu el fons per cobrir els impagaments de pensions. 
 
CINQUÈ. Instar al Govern de l’Estat a adoptar i promoure un acord social, polític i institucional contra la 
violència de gènere per construir una societat segura i lliure de violència contra les dones amb els 
següents punts: 
 
1. Dotar suficientment les partides pressupostàries, que s'han vingut retallant en els últims anys, 
especialment els recursos destinats a la prevenció i a l’assistència social de les víctimes de violència de 
gènere, dependents tant de les comunitats autònomes, com dels serveis de proximitat dels 
ajuntaments. 
 
2. Multiplicar per cinc la partida destinada a la Delegació del Govern per a la violència de gènere en els 
Pressupostos generals de l’Estat 2016 per desenvolupar la Llei de mesures de protecció integral contra 
la violència de gènere, la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones i la Llei d'igualtat 
catalana. 
 
3. Crear la Unitat de Coordinació contra la Violència de Gènere a cada territori. 
 
4. Crear un fons de suport als ajuntaments per donar reforç a la xarxa de serveis públics, impulsant el 
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paper que exerceixen i han de seguir exercint els Serveis Socials municipals i centres de la dona per al 
desenvolupament i compliment de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de 
protecció integral contra la violència de gènere i la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació 
del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència. 
 
5. Engegar, en els jutjats especialitzats en violència de gènere, l’acompanyament judicial personalitzat 
per fer accessible la informació a les dones víctimes de violència de gènere sobre l’itinerari i 
procediment més segur, en el seu recorregut judicial des del moment en el qual posen la denúncia fins 
al final del procés. 
 
6. Establir els protocols d'intervenció específics pera l’atenció integral a les dones que han retirat la 
denúncia per violència de gènere. 
 
7. Activar de forma permanent el Pla nacional de sensibilització i prevenció de la violència de gènere. 
 
8. Incorporar al currículum escolar la formació específica en igualtat, educació afectiu sexual i de 
prevenció de la violència de gènere en totes les etapes educatives. 
 
9. Engegar un Pla integral per prevenir, protegir i reparar el dany a menors víctimes de violència de 
gènere. 
 
10. Demanar que s'estableixi l’obligatorietat de que tant els magistrats al capdavant de l’òrgan 
jurisdiccional especialitzat, així com advocats, forenses i equips psicosocials que intervinguin en els 
jutjats especialitzats de violència de gènere tinguin certificada, prèviament a ocupar el seu lloc, 
formació específica en la matèria impartida per una institució acreditada. 
 
11. Ampliar les disposicions preventives, processals, punitives i protectores de la Llei de 2004 per 
abastar, amb les adaptacions necessàries, totes les formes de violència contra la dona, tal com exigeix 
la Recomanació general n. 19 de la CEDAW i el Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita 
contra la violència contra la dona i la violència domestica (Conveni d’Istanbul), que l’Estat espanyol ha 
ratificat. 
 
Tolerància zero envers la violència contra les dones! Perquè sense drets no tenim igualtat. Perquè sense 
igualtat no tenim llibertat. Ni un pas enrere en els drets de les dones! Fets, no paraules! “ 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric 
Roig Montagut: Moltíssimes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, el proper dia 
25 de novembre és el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona, i un any més, 
malauradament, ens tornem a trobem amb una moció en aquest plenari per parlar d’aquesta qüestió. 
 
La violència de gènere és el símbol més brutal de la desigualtat que existeix en la nostra societat. Es 
tracta d'una violència que es dirigeix a les dones pel sol fet de ser-ho. 
 
El Govern socialista va aprovar la Llei 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de 
gènere, una llei premiada i reconeguda que estableix un marc legal per a la prevenció, protecció, 
persecució i càstig d’aquest tipus de violència.  
 
I també el Govern progressista d’esquerres és qui va aprovar  a Catalunya la Llei per a l’eradicació de la 
violència contra les dones. Però les dones segueixen sofrint violència de gènere, i en els últims mesos 
hem patit al nostre Estat i al nostre país un repunt dels assassinats masclistes. 
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L'estiu de 2015 ha registrat el major nombre d'assassinats des de 2010: han estat 21 dones 
assassinades, de les quals 3 d’elles a Catalunya, fet que ha continuat, com hem pogut veure, en els 
darrers caps de setmana o avui mateix. I això també s’estén a les famílies, ja que hi ha hagut casos 
amb fills assassinats. 
 
Per això pensem que la violència de gènere ha de ser una qüestió d’Estat amb la implicació de tots els 
partits polítics. Malauradament, a Catalunya el Govern, amb el suport del Partit Popular primer i després 
d’Esquerra Republicana, han estat aplicant retallades, reduint un 35,89% el pressupost destinat a 
polítiques de dones des de 2010. 
 
El Govern del president Mas, al nostre entendre, ha desmantellat la Llei integral i ha afeblit el suport a 
les dones maltractades amb retallades als serveis d’atenció, incloent també a Terres de l’Ebre. 
 
Els ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania i, per tant, hem de potenciar totes 
aquelles mesures a favor de les polítiques de gènere. Cal fer una aposta clara per assolir un pacte 
d’Estat amb totes les forces polítiques que defensi la tolerància zero envers la violència contra les 
dones. 
 
I per aquest motiu proposem: Incrementar recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència 
masclista; Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere; Impulsar el 
desplegament i la implicació de la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; 
Desplegar la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones; I instar al Govern de l’Estat a 
adoptar i promoure un acord social, polític i institucional contra la violència de gènere. 
 
I per això també, el nostre grup socialista donarà suport a la marxa estatal que tindrà lloc el proper 
dissabte 7 de novembre a Madrid contra les violències masclistes. 
 
Volem un pacte d’Estat i tolerància zero envers la violència contra les dones, perquè sense drets no 
tenim igualtats, perquè sense igualtat no tenim llibertat. I no s’ha de fer ni un pas enrere en els drets de 
les dones. Volem fets, no paraules. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, 
nosaltres –i ho hem dit aquí més d’una vegades– condemnem tota i absolutament la violència tant 
física com psíquica contra les dones. I aprofito també, altrament, contra altres éssers.  
 
Creiem que cal actuar constant i durament contra aquesta xacra del món actual. 
 
Cal recordar que abans del 2011 el Govern de l’Estat que governava en aquell moment va eliminar les 
partides destinades a les comunitats autònomes per a les víctimes de gènere. I que després, el Govern 
següent al 2011 va recuperar immediatament aquestes partides, aquestes subvencions per lluitar 
contra la violència de gènere. 
 
També va iniciar una estratègia nacional contra la violència de gènere amb un ventall de més 258 
mesures. També ha considerat per primer cop als menors com a víctimes directes de la violència de 
gènere, que recordem que no sols és la violència del home contra la dona, sinó que també és la 
violència dintre la família i també fora en determinats casos. 
 
També el Govern actual, que va començar a governar al 2011, va ampliar els drets de les víctimes a la 
Llei d’assistència jurídica gratuïta, per la qual les dones que són subjectes a violència de gènere, en el 
cas de que vulguin denunciar a l’agressor, tenen l’assessorament jurídic totalment gratuït. I tanmateix, 
s’ha millorar la inseguretat jurídica de determinades víctimes, per exemple, tipificant el “ciberacoso”. 
 
Cal assenyalar, senyor Roig, que no és qüestió de fer moltes propostes d’acord –com conté la moció, 
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com es fa en la part propositiva–, com tampoc escriure una bona novel·la no és qüestió d’emplenar 
molts de fulls o, com en el cas, no és qüestió de presentar moltes mocions, perquè recordo que, a part 
d’aquesta, en aquest any, el 8 de març també en va fer una altra en aquest sentit, al 2014 també una 
altra i al 2013 també una altra.  
 
Però, en tot cas, compartim totalment i absolutament l’essència de la moció i ens posicionem de forma 
totalment i absolutament favorable a la moció que vostès proposen. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bona tarde. Des de la CUP Alternativa Ecologista compartim 
aquesta preocupació envers la manifestació més cruel del que és la violència de gènere, que és les 
víctimes, les dones que han de patir aquesta violència i pagar amb la seva vida. 
 
És molt trist que al segle XXI, malauradament, les dones d’arreu del món –també les del nostre país i 
també les de la nostra ciutat– continuïn patint la desigualtat d’oportunitats pel simple fet de ser dones, 
i continuïn vivint en una societat masclista on el 50% de la població –les dones– són en molts casos 
considerades com a persones de segona classe. 
 
Les desigualtats no desapareixeran per art de màgia i per molt bones lleis que tinguem –i algunes 
d’elles realment són bones en el paper i en la lletra– però si no s’acaba modificant simplement les lleis i 
no s’acaba, doncs, donant-li mesures concretes, reeducant a la societat, creant nous hàbits i 
relacionant nous tipus de relacions socials... Cal també crear mecanismes que siguin necessaris en els 
recursos humans i econòmics per poder fer un seguiment de com s’apliquen aquestes lleis, i 
especialment assegurar-se que es compleix la seva aplicació, perquè tenim que Catalunya i l’Estat té 
lleis que realment estan bé sobre el paper, però a l’hora de la veritat no hi ha recursos per poder 
desenvolupar-les i es queden, doncs, en això, en paper mullat. 
 
S’ha de reconèixer que a nivell, per exemple, de violència de gènere sí que és una de les coses en les 
que s’està complint amb la llei, però simplement a l’hora de culpar a l’agressor i d’atendre a la víctima. 
Però hi ha altres coses, com per exemple la co-educació, treballar a nivell de mitjans de comunicació, 
treballar també les relacions familiars i laborals, per canviar aquesta concepció de la dona com a 
persones de segona categoria. 
 
I també a nivell municipal tenim una Llei d’igualtat que està molt bé a nivell de paper però que també li 
calen més recursos. Si volem acabar amb el masclisme, si volem acabar amb la violència de gènere, el 
primer que cal és educar i dotar de recursos necessaris per complir aquestes lleis. 
 
Els plans d’igualtat si no s’apliquen es queden en paper mullat i en molt bones intencions. Però 
nosaltres el que volem és transformar la societat i acabar amb aquesta xacra social. Així ens centrarem 
amb propostes a nivell de Tortosa, les que creiem que, per exemple, el SIAD –el Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones– no té els suficients recursos, cal dotar-lo de més recursos. Demanem als partits 
que avui voten a favor que en les seves propostes als pressupostos facin precisament propostes per 
ampliar els recursos del SIAD, que es limita moltes vegades a, simplement, el tema de la violència de 
gènere, quan hauria de ser un assessorament en temes més globals a nivell de feminisme, però no té 
recursos suficients. I un exemple seria que, a nivell de la psicòloga de la que disposa, doncs, moltes 
vegades no pot fer les entrevistes amb la durada que hauria de tenir  perquè no hi ha els recursos 
necessaris. Instem a que s’amplien els recursos. 
 
També existeix un protocol a nivell de Terres de l’Ebre, que és també transversal i que està molt bé 
sobre el paper, però que a l’hora de la veritat no s’està aplicant, o no s’està aplicant de la manera que 
s’hauria d’aplicar. Demanem també a l’Ajuntament de Tortosa que aposti per fer complir aquest Pla 
d’actuació, perquè considerem que és un tema de ciutat, és un tema en el que tots els partits haurien 
d’estar d’acord i demanem voluntat a l’equip de Govern d’aplicar aquestes mesures en pro de perseguir 
la violència de gènere. 
 
Com a CUP Alternativa Ecologista votarem a favor d’aquesta moció. 
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Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí,  senyor alcalde, regidors i regidores, malauradament, el 
assassinats a les dones han crescut d’una manera importantíssima durant aquest últim any i, per tant, 
entenem que des d’una institució com la nostra i des de tots els ajuntaments del nostre país es 
continuen tirant endavant mocions i propostes per acabar amb aquesta xacra que és la violència de 
gènere. 
 
En aquest sentit, des de Movem Tortosa, evidentment, estem totalment d’acord amb aquesta moció, en 
la línia de que pensem que des de les institucions públiques es denunciï sempre qualsevol acte de 
violència –també la violència de gènere– i, evidentment, la desigualtat que encara pateixen les dones 
que, recordem, són una miqueta més de la meitat de la nostra societat. 
 
Els acords que es proposen, concrets, com per exemple que hi hagi més recursos en l’àmbit local per 
lluitar contra aquesta violència de gènere ens semblen positius. També ens sembla molt bé el fet de 
reforçar les campanyes de sensibilització amb l’idea de reeducar a la societat en aquesta línia de 
denunciar qualsevol acte de violència. O també la necessitat d’impulsar el desplegament de la Llei de 
mesures de protecció integral contra la violència de gènere. 
 
Finalment, també valorem positivament el 5è. Punt on es demana a l’Estat central que hi hagi un acord 
a nivell de tot l’Estat, precisament per a que hi hagi aquest gran pacte contra la violència de gènere. I 
dins d’aquest gran acord social, polític i institucional, un dels elements que es demana és que per part 
de l’Estat hi hagi un fons destinat als ajuntaments per poder, també, des de la realitat municipal fer 
front a aquesta situació. 
 
Per tant, des de Movem Tortosa votarem favorablement aquesta proposta. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Companyes i companys, bones 
tardes. Em penso que al respecte, pràcticament ja ho hem dit tot, no?, o sinó, casi tot. Per tant, dir que 
Esquerra Republicana de Catalunya està en contra de la violència que s’exerceix contra les dones i que 
això és una xacra que pateix la nostra societat –ja s’ha dit–, que aquest Ple s’hi ha pronunciat altres 
vegades –també s’ha dit–, però també pensem que cal continuar denunciant-ho i reiterant la necessitat 
de que es prenguin mesures que puguin ser preventives per evitar tot això, que poden començar des de 
la pròpia família, des de l’educació a nivell de l’escola, vull dir, són amplis, també s’ha dit. 
 
I si bé al llarg dels anys s’ha disposat de noves eines per evitar la violència masclistes, també és evident 
que s’ha demostrat que no és suficient per eradicar-la. Per tant, per aquest motiu ens sembla 
encertada la proposta, perquè va en la línia necessària i per això la votarem favorablement. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, aquesta moció 
comptarà també amb el nostre suport en tant la lluita contra la violència de gènere des de les nostres 
competències és una de les prioritats que té aquest Govern municipal, i concretament l’àrea d’acció 
social. 
 
Aquí a Tortosa, l’Ajuntament, les actuacions s’encaminen en diferents àmbits: àmbit d’atenció, sobretot 
també de prevenció, reforçades amb la participació en òrgans previstos al circuit de Terres de l’Ebre per 
l’abordatge de la violència masclista, també en el primer desplegament territorial a Catalunya del 
protocol marc per la intervenció coordinada contra la violència masclista, per tant, amb recursos 
destinats des de el Govern de la Generalitat aquí a Terres de l’Ebre –primer lloc on s’ha desenvolupat– 
o en el marc també conjuntament dels diferents agents que intervenen en atenció i prevenció de la 
violència masclista. També en el fet de, actuant més enllà de Tortosa, també liderant algunes de les 
activitats més enllà del nostre municipi, com el servei d’atenció i acollida d’urgència per a dones que es 
troben en situació de violència, el servei d’intervenció especialitzada i, en concret per al que és 
pròpiament només Tortosa, aquest SIAD, que és un SIAD punter, que és un SIAD de referència a tot el 
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país, que treballa l’atenció, l’assessorament social, legal, psicològic i que està a disposició de totes les 
dones del nostre municipi. També el servei que hi ha a la policia, d’atenció, el GAV –que és el grup 
d’atenció a la víctima–, accions sociocomunitàries, porten a terme xerrades de prevenció i 
sensibilització, participen amb els programes de prevenció, amb els tallers d’igualtat en col·laboració 
amb el Govern de la Generalitat, amb Ensenyament, l’Institut Català de les Dones i Joventut. I també 
diferents activitats que es porten a terme, jornades i xerrades per tal de poder difondre els recursos els 
quals tenim, i per tal d’acudir i poder arribar a aquelles dones que més ho puguin necessitar. 
 
Per tant, aquesta és la nostra prioritat, que és la lluita contra la violència de gènere, i en aquesta línia 
estem actuant i així ho seguirem fent. I, evidentment, així també ho reclamarem a administracions 
superiors, com diu la moció.  
 
Per tant, més enllà del que ha dit, senyor Roig, pel que fa a com el Govern actua, nosaltres creiem que 
el Govern està disposant uns recursos i està actuant en col·laboració amb les diferents administracions. 
Creiem que cal anar més enllà, que cal ser més seriosos en aquest tema, s’ha d’intentar no fer política 
partidista en un tema tan seriós com aquest i, per tant, aquesta moció comptarà amb el nostre suport.  
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Evidentment, agrair a tots els grups municipals la unanimitat en l’aprovació de la moció que, com he dit 
abans, no caldria o seria necessari que no tinguéssim que presentar. 
 
I, com alguns portaveus que m’han precedit en aquesta intervenció, evidentment hem presentat moltes, 
el nostre grup, molts grups municipals, el nostre grup municipal també en relació amb aquest tema i, 
malauradament, malauradament crec que haurem de continuar presentant-les si realment no es fan 
aquelles polítiques que, com molt bé s’ha dit, no només es fan lleis, sinó que es desenvolupen els 
reglaments; no només es desenvolupen reglaments, sinó que es doti pressupostàriament per a que 
aquesta gran xacra acabi passant. Mentre hi hagi una sola dona, una sola dona que mori per qüestió de 
violència de gènere crec que caldrà posicionar-nos d’aquestes maneres. 
 
I, evidentment, jo penso que política de partit res, és el que toca fer quan hi ha aquesta situació. I és 
evident i obvi que el repunt que ha hagut aquest estiu en quant a les dones assassinades, cal que ens 
posicionéssim com ens hem posicionat. Moltes gràcies.  
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
08. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA DE REBUIG A L'ACORD COMERCIAL "TRACTAT  
TRANSATLÀNTIC DE COMERÇ I INVERSIÓ"  ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Movem Tortosa - Entesa: 
 
“ La Unió Europea (UE) i els Estats Units d’Amèrica (EUA) estan negociant, d'esquena a la ciutadania i 
als seus representants polítics (parlaments estatals i Europeu) un ampli acord de liberalització de 
comerç i inversions, que representa un seriós perill per la democràcia i la deguda protecció dels drets 
laborals, mediambientals i de salut, anteposant l’interès comercial dels inversors i empreses 
transnacionals a l’interès general. 
 
L'Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès), en perseguir la 
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liberalització total dels serveis públics i l’obertura de prestació dels mateixos a les empreses 
transnacionals, així com a les compres i licitacions de béns i serveis de les administracions públiques, 
posa en perill tots els serveis públics i les compres públiques, en tots els nivells de poder, i compromet 
l’habilitat dels representants elegits per administrar lliurement les seves comunitats locals i promoure la 
indústria, l’ocupació i les iniciatives locals. 
 
El TTlP entre la Unió Europea i els Estats Units, va molt més allà del comerç ja que l’acord tindrà un 
impacte ampli i irreversible en molts aspectes de la nostra vida quotidiana. Especialment en la salut, 
l’alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals i les polítiques 
de privadesa. Fins i tot podria canviar profundament la manera en que usem les institucions 
democràtiques per establir regulacions en tots aquests camps, assaltant, per tant, els drets de la 
ciutadania. 
 
D'aquesta manera, les lleis del comerç prevalen sobre qualsevol altra consideració social, i ignoren 
qualsevol legislació continental, nacional, regional o local. Les comunitats locals es troben, elles 
mateixes, dominades per ajustaments estructurals restrictius deguts als acords i les polítiques de lliure 
comerç i de protecció de l’inversor. 
 
Aquesta lògica desmantella els serveis públics i suprimeix la llibertat dels poders locals per subministrar 
els serveis públics i satisfer les necessitats socials de les seves poblacions, atenent a polítiques i plans 
de desenvolupament industrial i de foment de la indústria i l’ocupació locals. 
 
Atès la falta de transparència que estan caracteritzat les negociacions del TTIP, és una vulneració en el 
dret de tot ciutadà a saber el que s’està negociant en el seu nom. El mandat de negociació que el 
Consell de la UE va donar a la Comissió encara està classificat com un document secret. Fins i tot als 
membres del Parlament Europeu que exerceix un paper important en les relacions comercials d’Europa, 
ja que pot vetar els acords comercials (com va fer amb l’Acord Comercial Antifalsificació, ACTA), només 
se'ls permet l’accés limitat als textos de negociació. O la petició de grups parlamentaris al Congrés que 
també ha estat rebutjada, en el mateix sentit de conèixer les propostes dels acords. 
 
Atès que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de solució de controvèrsies 
inversora-estat que permetria als inversors estrangers eludir als tribunals nacionals i presentar les 
seves queixes directament als tribunals internacionals d'arbitratge. Això limitaria la llibertat democràtica 
per legislar sobre assumptes ambientals, de salut i financers, entre altres. Aquest tipus de mecanismes 
ja existeixen en altres acords comercials i els resultats han estat desastrosos. 
 
Atès el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una amplia varietat de sectors, es veuria 
encara més afectades per l’establiment d'un Consell de Cooperació Regulatoria (CCR) entre els EUA i la 
UE. El concepte bàsic que persegueix aquest organisme és simple: abans d'elaborar la nova legislació 
(en alguna de les matèries afectades pel TTIP, com la matèria ambiental o de consum, drets laborals o 
preocupacions agrícoles, etc.) un organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i de representants 
d'empreses, tindran l’oportunitat “d’analitzar" prèviament possibles impactes d'aquesta legislació en els 
interessos dels seus negocis. Els lobbies empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per 
bloquejar els esforços legislatius, fins i tot abans que s'engeguin. 
 
Atès que els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de l’Organització 
Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat sindical i el dret de negociació 
col·lectiva. L'agenda de negociació del TTlP mostra que no hi ha cap ambició d’avançar en major 
protecció dels drets laborals. 
 
Atès que el TTlP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de l’aplicació de conceptes com 
el "reconeixement mutu" dels estàndards i altres estratègies, poden tenir indirectament el mateix efecte, 
encara que sense canviar formalment cap reglament de la UE. Sobre la base del "reconeixement mutu", 
les  empreses transnacionals podrien utilitzar les seves empreses subsidiàries en l’altre continent per 
aprofitar els avantatges de les diferències en la regulació. A la pràctica, s’anul·laria de manera efectiva 
el dret de regular i es fomentaria un dúmping desregulador sense precedents. 
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Atès que un dels efectes del TTlP seria el debilitament de les normes europees establertes per als 
serveis d’interès públic. Per exemple, facilitaria la privatització dels serveis d'aigua, o limitaria fortament 
les opcions per a l’adjudicació de les licitacions públiques en funció de criteris ecològics o socials. 
Creiem que és un atac inacceptable a les clàusules socials i ambientals en la contractació pública, la 
protecció de determinats sectors econòmics que són essencials i la defensa de béns públics. 
 
Atès que la protecció de l’excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui un pilar de la 
identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui l’excepció cultural en els esborranys TTIP, 
podria perjudicar seriosament a la indústria del cinema i a la cultura en general, referents del nostre 
patrimoni i la nostra identitat. 
 
Atès que les negociacions comercials recentment concloses del Tractat de Lliure Comerç Canadà - UE 
(ZETA), el TTlP promouria la carrera mundial d'acords comercials bilaterals de profund abast, dels quals 
la UE ha estat una força impulsora des de l’any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. De la 
mateixa manera, EUA evita el multilateralisme allà on hagi estat desafiat i ara vol formar un club 
exclusiu amb la UE. 
 
En el mig termini, això podria fins i tot afeblir la posició de la UE al món. Podria suposar la formació de 
blocs econòmics rivals, sotmetent als països més febles i més pobres a normes en les quals no han 
tingut cap manera d'influir, amenaçant a la cooperació mundial i afeblint les iniciatives de reforma del 
sistema de comerç global per enfrontar millor els desafiaments globals comuns, especialment el canvi 
climàtic i la protecció del medi ambient. 
 
Atès que la firma d'aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta del darrera que afectaria 
directament a matèries tant sensibles, com la salut, el medi ambient o els serveis públics, entre ells els 
serveis que presta el món local, amb una clara voluntat de privatitzar i laminar competències i 
capacitats a les institucions públiques. 
 
Atès que aquests acords, pel que respecta a les administracions locals: comportaran l’eliminació 
programada i progressiva dels serveis públics i suposa, aquest fet, un debilitament de la cohesió social i 
la garantia de drets al conjunt de la ciutadania i una pèrdua del control públic que preserva i garanteix 
l’accés als béns comuns i a la creació de nous serveis públics, al mateix que afavoreix la indústria de 
proximitat i l’ocupació local. 
 
Atès que les administracions locals estan obligades a resoldre els reptes socials, econòmics i 
mediambientals i, consegüentment, a defensar la universalitat dels serveis públics i la protecció de la 
ciutadania. 
 
El grup municipal de Movem Tortosa proposa al Ple de l’Ajuntament a adoptar els següents  acords: 
 
Primer - Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Tortosa al TTIP. Instar al Govern de l’Estat espanyol a 
mostrar formalment davant la Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l’actual text de proposta 
d’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió (TTIP) entre la Unió Europea i Estats Units i 
suspendre les negociacions del TTIP. 
 
Segon - Instar al Govern a enviar als grups parlamentaris els diferents esborranys negociats en cada 
ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la 
Inversió i l’estat de les negociacions. 
 
Tercer - Sol·licitar del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de l’Estat espanyol el 
seu recolzament a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels anomenats serveis 
socialment útils. 
 
Quart - Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques i al Ministeri d’Economia i Competitivitat, a la Comissió Europea, així com als grups 
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parlamentaris del Parlament Europeu, del Congrés i el Senat de  l’Estat espanyol. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de MT-E, senyor Jordi 
Jordan i Farnós: Sí, senyor alcalde. Regidors i regidores, des de Movem Tortosa portem aquesta 
proposta en la línia del que estan fent molts ajuntaments del nostre país i d’Europa en relació al que 
s’està, en aquests moments, negociant a nivell europeu i també a nivell dels Estats Units, aquest acord 
comercial que s’anomena “Tractat transatlàntic de comerç i inversió” entre Europa i els Estats Units, 
que popularment s’està coneixent ja com el “TTIP”. 
 
Des del nostre grup municipal pensem, en primer lloc, que aquest tractat que és molt important pel que 
fa a les conseqüències en quant a l’economia però també en quant a la societat d’Europa i, 
evidentment, també de Tortosa, s’està negociant d’esquenes a la ciutadania i, de fet, és molt difícil 
accedir a tots els documents concrets que en aquests moments estan al damunt de la taula perquè 
estan considerats com a documents classificats com a secrets. I moltíssimes de les qüestions que allà 
s’estan debatent no són conegudes ni pels mateixos eurodiputats que representen el que és la 
sobirania de tots els europeus. 
 
A més a més, aquest és un element de debat importantíssim al conjunt d’Europa, a molts dels països 
europeus, als principals països europeus està a favor o en contra d’aquest debat és un dels elements 
importantíssims que hi ha al damunt de la taula i, per tant, pensem que també el nostre país i la nostra 
ciutat ha de pronunciar-se en relació a aquest Tractat. 
 
Un Tractat que, al nostre entendre, el que vol és liberalitzar al màxim el comerç entre Europa i els Estats 
Units i que, si això es fa i de la manera en què està previst, pot portar molts elements negatius per a la 
nostra societat. 
 
Per exemple, en l’àmbit de l’agricultura, es podria produir l’entrada de productes transgènics –perquè 
als Estats Units estan totalment aprovats–, o també significaria la reducció d’aranzels, amb la 
conseqüència negativa per al que són les empreses d’agricultura del nostre territori i de la nostra 
societat, que ho tindrien molt difícil a l’hora de competir amb les grans empreses nord-americanes.  
 
Un altre dels elements negatius que des del nostre grup municipal veiem, si s’aprova aquest Tractat 
amb aquestes característiques, és en relació als drets laborals, als drets dels treballadors i de les 
treballadores europees i també de la nostra ciutat, perquè pensem que posa en perill el model social 
que en aquests moments hi ha a Europa, on, evidentment, els treballadors –tot i que cada vegada tenim 
menys drets– tenim aprovats tota una sèrie de drets gràcies a la lluita de moltíssimes persones durant 
moltes dècades. 
 
En aquest sentit hem de recordar, per exemple, que els Estats Units, de 8 normes bàsiques de 
l’Organització Internacional del Treball, només en té aprovades 2 i, per tant, és evident que competir 
amb l’economia dels Estats Units significa també competir amb els drets dels treballadors i, en aquest 
sentit, pensem que precisament anirien a la baixa, en la línia de les reformes laborals aprovades en els 
últims anys pel Govern del Partit Popular, Convergència i Unió i també abans pel Partit Socialista. 
 
Un dels elements, en aquest sentit, importants en quant als drets laborals és que als Estats Units no 
existeix la negociació col·lectiva i, per tant, pensem que això és, evidentment, negatiu. 
 
També altres qüestions importants que pensem que serien negatives seria la privatització dels serveis 
d’aigua o, per exemple, en relació al medi ambient, a tota la normativa de defensa de protecció del medi 
ambient s’intentaria harmonitzar el que és la protecció que tenim aquí a Europa en comparació a la dels 
Estats Units i això, evidentment, pensem que seria negatiu perquè s’acabaria rebaixant tota la protecció 
mediambiental que tenim aquí al nostre continent. Un dels elements importants, per exemple, seria la 
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lliure pràctica de les prospeccions del petroli, que aquí a Europa s’està prohibint, mentre que als Estats 
Units està totalment legalitzada. 
 
Un altre dels punts que veiem molt negatiu en cas d’aprovar-se aquest tractat és la privatització de la 
sanitat, continuar amb la privatització de la sanitat. Hem de recordar que als Estats Units no existeix la 
sanitat pública i, en aquest sentit, aquest esborrany que existeix d’aquest Tractat parla d’obrir la 
contractació pública a l’engròs de serveis de salut a la inversió privada i a la competència estrangera. 
Per tant, un pas més en la privatització de la sanitat que també és un dret social que hem aconseguit 
gràcies a la lluita de moltes generacions a Europa. 
 
I dos elements també negatius, i ja per acabar, és en l’àmbit de la cultura i, concretament, del cinema. 
L’excepció que es fa en aquests moments en quant al cinema europeu –que és una de les bases 
d’identitat d’Europa– desapareixeria i, per tant, pensem que tota la indústria audiovisual, tot el cinema 
que es fa a Europa ho tindria pràcticament impossible a l’hora de competir amb el que és el cinema 
nord-americà i pensem que això és negatiu perquè, precisament, la identitat d’Europa –entre altres 
aspectes– es pot llegir i es pot expandir a través del nostre cine.  
 
Finalment, l’últim element també negatiu és que es preveu que s’instauri un consell de cooperació on 
estaria, per una banda, els Estats Units i la Unió Europea, però també en aquest mateix consell estarien 
les empreses multinacionals dels dos llocs. I aquest consell el que faria és regular o debatre, analitzar –
es diu literalment– totes les lleis que es poden aprovar després als Estats Units i a Europa i, per tant, 
nosaltres pensem que és un atemptat a la democràcia que hi hagi un consell de cooperació on estiguin 
les grans empreses multinacionals, Europa i els Estats Units analitzant prèviament de que en aquests 
països es puguin fer les lleis, si això és positiu o no perquè no va en la línia, precisament, de respectar 
la sobirania dels pobles, la sobirania de les persones. 
 
Per tant, en aquesta línia pensem que el nostre Ajuntament, al igual que ho han fet altres –ho ha fet 
l’Ajuntament de Barcelona, ho ha fet el de Girona, ho ha fet el de Santa Coloma, ho ha fet el del Prat de 
Llobregat, això fa unes setmanes, cada vegada en són més– s’ha de pronunciar en contra perquè s’està 
negociant sense transparència i perquè les conseqüències d’aquest Tractat són negatives per a les 
petites i mitjanes empreses de la nostra ciutat, del nostre territori, son negatives en defensa de la 
sanitat pública, dels drets socials, del medi ambient. 
 
I el que proposem és que l’Ajuntament de Tortosa rebutgi aquest Tractat, la forma en què s’està fent. Es 
demana també que es pugui per un Ple monogràfic amb tots els grups parlamentaris debatent sobre 
aquesta qüestió i posant-ho tot al damunt de la taula. I, a la vegada, també demanant al Govern –i 
concretament al Ministeri d’Hisenda– el seu recolzament a totes aquelles iniciatives dirigides per 
mantenir el caràcter públic de tots els serveis importants i bàsics per a la societat. 
 
Per tant, posem a disposició de la resta dels grups municipals la votació d’aquest acord en aquestes 
línies que els hi acabo d’explicar. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, és 
evident que aquesta moció és un exemple de municipalisme i ho dic, lògicament, amb ironia, no? 
 
En lloc de plantejar temes municipals, ens en anem a temes “nada menos” que transnacionals i, a més, 
de màxima altura, eh, Déu n’hi do! Ens en anem a tractar, en aquest Ple d’una ciutat de 34.000 
habitants, els Tractat transatlàntic de comerç i inversió entre la Unió Europea i els Estats Units. Déu n’hi 
do!, repeteixo. 
 
La pregunta no és si aquests tipus de mocions es poden presentar o no en un Ple, és evident que es 
poden presentar, no hi ha cap problema, estem en una democràcia, lògicament. La pregunta no és 
aquesta. La pregunta és quin sentit té fer presentar aquestes mocions en aquests plens. I la resposta, 
jo ho he dit moltes vegades en aquest Ple, és evident: es presenta per utilitzar els plens com un eco, eh, 
com un gramòfon, un altaveu de les instruccions de l’amo corresponent a cadascú, no?, que en aquest 
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cas té l’oloreta –i perdoni’m, senyor Jordan– d’Iniciativa. Perdoni’m, senyor Jordan, eh. 
 
Als plens municipals jo sempre he dit: mocions municipals. Per a la resta de temes tenim el Parlament 
i/o el Congrés i/o el Senat. I tenim allí els diputats, tenim la nostra tinent d’alcalde que és diputada i el 
nostre alcalde que és senador, i ells tenen que defensar en aquestes dos instàncies el que nosaltres 
aquí..., o aquests temes que s’escapen a les competències municipals. Penso jo, eh. 
 
És clar que la moció algú li ha degut escriure o la escrit algú i l’ha repartida entre tots els grups d’igual 
sintonia i de lògica, algú que deu d’estar en la línia que vostè més d’una vegada a mi m’ha tirat en cara 
de que estan en contra del capitalisme neoliberal –que jo voldria que algú m’ho expliqués un poc clar el 
què vol dir això, no? –. Queda molt bé, és inclús harmònic vocalment, però que algú m’ho expliqui 
exactament el què vol dir. 
 
A més, la moció –i ho dic en broma, però ho dic en serio– és apropiada per a Tots Sants, per a l’època 
que estem passant ara, per al temps del “Halloween” neoliberal. Jo prefereixo, lògicament, la nostra 
catalana castanyada, però bé, fiquem-nos en aquesta situació, és a dir, el TTIP o el Tractat transatlàntic 
de comerç i inversió entre Estats Units i la Comunitat Europea, llegint la moció –jo aquí l’he llegida– i 
escolti, s’ho carrega tot, però tot, tot, és que no deixa “títere con cabeza”, no? 
 
Posa en perill tots els serveis públics i les compres públiques, a tots els nivells del poder, i compromet a 
l’habilitat dels representats elegits per administrar lliurement les seves comunitats locals, i promoure la 
indústria, va en contra de l’ocupació, iniciatives locals, especialment va en contra de l’alimentació, el 
treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals..., i aquí vostè solta –o qui li hagi 
escrit això– solta no sé si 40 o 50 coses que, de fet, reflecteixen totes les possibilitats que dóna la 
societat a les quals es va contra, segons vostès diuen, aquest Tractat, no?, que encara està –li recordo– 
en negociació. 
 
Llegint la moció, aquest Tractat és un monstre que ho destrossa tot i no deixa, com he dit abans, “títere 
sin cabeza”. No els enumero tots perquè ja li he dit, estan aquí, però casi seria més pràctic, en lloc 
d’enumerar tot el que es carrega el Tractat aquest, ens digués el que no es carrega i així acabaríem més 
prompte de llegir i d’estar aquí dedicant un temps a aquest tema, no? 
 
Permeti’m una pregunta, senyor Jordan i membres de Movem per Tortosa: el mercat comú creu que ens 
ha portat o no ens ha portat millores substancials? Tant des del punt de vista socioeconòmic com des 
del punt de vista geoestratègic? És una pregunta, no me la contesti, però jo crec que la resposta 
majoritària –amb tots els defectes que té, eh, el mercat comú. Jo no discuteixo que de defectes en té 
molts i greus, no? – però jo crec que la resposta és positiva, no? 
 
Quan es va construir el mercat comú hi van haver-hi –inclús avui encara n’hi ha– moltes incògnites, 
moltes crítiques i moltes resistències a tirar-lo endavant. Però aquí està i ens dóna molts bons resultats. 
 
Alguns sectors..., a més, li vaig a dir una dada que vostè ja coneix, no?, aquest Tractat que intenta unir 
el comerç......, no, intenta unir les relacions..., reduir les barreres aranzelàries i no aranzelàries, aquest 
Tractat ens va bé a Europa, entre altres coses, perquè per l’altra banda –ja s’ha dit avui en dia a la 
premsa– Estats Units ja ha fet un altre tracte amb Japó intentant establir, i ha establert, un altre marc 
comercial a la zona del Pacífic. Per tant, ens hem de protegir d’alguna forma contra la competència que 
vindrà d’allí. 
 
Alguns sectors –torno a parlar del mercat comú– van vaticinar l’apocalipsi, que això del mercat comú 
seria un desastre i tal. De moment, no ho és. Hi ha problemes, jo no ho negaré, i greus, però bé, no ho 
és. I crec que a nosaltres, a l’Estat espanyol –Catalunya dins d’ell– ens ha anat força bé. 
 
I avui pocs dubtem de la importància de la integració dins del mercat comú per a exemple les PIMES i 
els consumidors, que són el que ens interessa –des d’un punt de vista econòmic– per davant d’altres 
consideracions.  
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I hi ha molts de països que, gràcies a estar dins el mercat comú, tenen avui una economia molt bona, 
molt sanejada, i em refereixo a Polònia, o a altres que no estan i tenen una economia molt poc 
sanejada i amb crisi, com és Hongria. 
 
El Tractat elimina, torno a dir, les barreres aranzelàries i no aranzelàries, que vostè s’ha referit aquí. Són 
més importants aquestes segones que les primeres, que són les barreres de tipus de qualitat dels 
productes, no?, productes transgènics, quins requisits han de tenir, quins filtres han de tenir, etc. Però 
eliminant aquestes barreres es pot, es pot dic –després la història ens dirà si sí o no– es pot potenciar 
el creixement econòmic, es pot potenciar –i això és molt important per a nosaltres, parlo de Catalunya i 
la resta de l’Estat espanyol– l’exportació de les petites i mitjanes empreses, i es pot augmentar els llocs 
de treball. 
 
Miri, si s’uneixen dos àrees econòmiques com són Europa i com són els Estats Units, suposaran el 50% 
del producte interior brut de tot el món, amb el 30% del comerç internacional de manufactures, i el 40% 
dels serveis de tot el món. Es calcula –això són càlculs, eh, càlculs que no sempre són exactes, però 
bé... – es calcula que el producte interior brut de la Unió Europea, del mercat comú, pot situar-se en 
120.000 milions d’euros, essent els països escandinaus, Gran Bretanya i l’Estat espanyol els que 
estaríem més ben beneficiats per aquest Tractat que s’està encara, torno a dir, negociant, s’està encara 
parlant. 
 
He dit abans que hi ha dos aspectes, un és l’econòmic i l’altre és el geoestratègic, com teníem amb 
Europa. Pensi vostè que Estats Units i Europa són “algo” més que socis comercials, o comparteixen 
“algo” més que interessos econòmics, no? Comparteixen la defensa d’uns principis i d’uns valors que 
són comuns. Europa i Estats Units, d’alguna forma estan units des d’un punt de vista geoestratègic i 
social i polític. I que aquest compartiment, aquest compartir, aquests valors i aquestes principis amb la 
unió guanyen més força. La unió que ens donaria –o pensem que ens donaria, no ho sabem fins que 
això estigui– aquest Tractat. 
 
Jo ja acabo tocant el tema de la transparència que vostè ha dit, no? Miri, escolti, s’han fet moltes 
reunions informatives per part de l’Estat espanyol, per part del mercat comú, tant al Parlament com a 
altres centres de debat polític de nivell, d’altura, decisius en el Govern dels diferents països, Catalunya 
o bé de l’Estat espanyol. S’han fet reunions amb grups d’interès, de força, per veure què opinen i què 
d’això. I s’han fet reunions amb les societats civils. 
 
Jo, la veritat és que li anava a votar en contra, no tal pel tema en si com el perquè creiem que no és un 
tema municipal. Li anava a dir “no” perquè crec que no és un tema municipal el que vostè porta aquí, 
no?, no pel tema en si, no? No obstant, creiem que el bo és que, al marge de ser una cosa o l’altra, és 
bo que la ciutadania conegui el tema del Tractat transatlàntic entre Estats Units i Europa que s’està 
preparant, i sols perquè la vertadera democràcia ha de basar-se en el coneixement, en la informació, en 
que la ciutadania sàpiga exactament el què passa sense manipulacions –subratllo lo de 
manipulacions– és el perquè ens abstindrem, advertim que seguim pensant i seguirem dient i seguirem 
assenyalant que als plens municipals les mocions han de ser municipals. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, en primer lloc ens agradaria fer tres apunts al que 
acaba de comentar el senyor Dalmau. En primer lloc, és cert que des de l’Ajuntament no es tindrà molta 
capacitat d’incidir en el que és aquest Tractat, però és cert que hi ha un silenci mediàtic perquè no 
interessa a ningú que es parli d’aquest tema, i hem d’aprofitar el poquets espais que ens queden –com 
aquest Ple de l’Ajuntament– per a que la gent que segueix el Ple, com a mínim, prengui consciència de 
què està passant amb el nostre futur. Això per una banda. 
 
Per una altra, què li ha aportat a l’Estat espanyol el estar a la Unió Europea? Doncs, li ha aportat molts 
beneficis: més d’un 20% d’atur, li ha aportat que més del 50% de la gent jove actualment no tingui 
treball i que molts joves i moltes joves hagin de marxar a buscar-se un lloc de treball. Però també li ha 
suposat que actualment, tècnicament l’Estat espanyol estigui rescatat, que no pugui decidir quines són 
les seves polítiques econòmiques i que tingui un deute que és impagable i que, a més, no es pugui fer 



                                   

 
-  Pàg. 24 / 84 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

res des de l’Estat espanyol perquè com que la política econòmica depèn del Banc Europeu, doncs, és 
impossible que des de l’Estat espanyol es puguin adoptar les mesures que en altres temps s’haguessin 
fet per poder fer viable el pagar o assumir una part d’aquest deute. 
 
Anant ja a la moció, aquest Tractat és una de les amenaces més grans que hi ha al que queda al sud 
d’Europa de l’estat del benestar. Significa que Europa camina cap al model capitalista dels Estats Units, 
a aquest model neoliberal que el què vol dir és que l’economia situa en el centre els beneficis privats 
abans que a les persones. Això vol dir el model neoliberal, senyor Dalmau. 
 
És un Tractat que pot ser el major obstacle per a aquelles persones que aspirem a construir un món 
millor, un món més just. I ens venen –com han fet abans– ens venen que aquest Tractat augmentarà el 
PIB, que reduirà l’atur, fins i tot s’ha dit que suposarà per a la Unió Europea 110.000 milions i 200.000 
més per a la resta del món.  
 
Però la realitat, si ho comparem amb altres tractats com, per exemple, un que es va aprovar fa 20 anys 
de lliure comerç entre Mèxic, Estats Units i Canadà, el que ens diu és que Mèxic actualment té el 48% 
de la població en pobresa, que té 55 milions de persones que són pobres i que el què li ha suposat el 
Tractat és moltes multinacionals que estan produint en Estats Units, però que exporten els seus 
beneficis, i un sector primari que ha acabat absolutament destrossat perquè no pot competir amb el 
model d’agricultura que hi ha als Estats Units, extensiu. Aquesta és la realitat del que significa, per 
molts cants de sirena que ens venguin de beneficis del que suposarà aquest Tractat. 
 
Però és que a més, com ja s’ha comentat, suposarà que ens haurem de posar al nivell de les lleis 
d’Estats Units. Unes lleis que a nivell mediambiental, a nivell social, a nivell laboral no són tan 
proteccionistes com les europees –tot i que ja han patit moltes retallades–. I per altra banda, també 
suposarà que el principi de precaució que domina en la Unió Europea i que es basa en què quan cosa hi 
ha indicis de que és perillosa ja no es pot comercialitzar, a Estats Units fins que no es demostra –no 
quan hi ha indicis, sinó fins que no es demostra– que una cosa mata, que no és bona per a la salut, no 
es prohibeix la seva comercialització. Aquests principis també els haurem d’assumir. 
 
Per altra banda, hi ha un estudi de la European Centre for International Political Economy on parla que 
Europa ja té tan pocs aranzels amb els Estats Units i que la balança de comerç ja en els Estats Units es 
tan gran, que hi haurà un increment econòmic tan minso que no compensarà les pèrdues que per a 
l’economia a nivell estructural europea significarà aquest Tractat. 
 
Però hi ha una altra part, que és la més important i vostè que pertany, a més, a un Partit que es 
proclama tan espanyol i que defensa tant la sobirania espanyola, qüestionarà realment que l’Estat 
espanyol sigui un Estat independent perquè hi haurà uns tribunals internacionals que seran els que ens 
diran el què hem de fer i si una llei es pot aplicar o no. 
 
I li posarem l’exemple d’un Estat de Canadà que, davant la situació de crisi econòmica, va apostar per 
l’energia alternativa, l’energia verda, i volia fomentar la instal·lació d’aquestes empreses en el seu Estat. 
Va promocionar que es comprés només energia alternativa a les empreses que estiguessin instal·lades 
a l’Estat. Doncs, una multinacional va recórrer a aquests tribunals internacionals dient que això era 
competència deslleial, i l’Estat que havia aconseguit, havia atret inversió, havia generat ocupació va 
haver de renunciar a aquests beneficis, a aquestes bonificacions i això va suposar que moltes 
empreses van marxar, perdent una oportunitat que des del territori s’havia decidit. Això significa aquest 
Tractat: el perdre independència, el perdre sobirania en tots els àmbits, entre ells, l’econòmic. 
 
Per acabar, direm que estem parlant de construir un país independent, que moltes vegades es parla de 
la necessitat de formar part de la unió Europea, però aquesta és la Unió Europea. La Unió Europea que 
situa per damunt de tot al capital, que situa per damunt de tot a les multinacionals i que, en segon 
terme, situa a les persones i als pobles. 
 
Si realment volem constituir una Catalunya independent, sobirana econòmicament però també des del 
punt de vista alimentari, també des del punt de vista de les relacions laborals, la Unió Europea és un 
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obstacle per assolir aquest camí d’una Catalunya independent. 
 
I, per acabar, voldríem recordar que al Parlament espanyol, quan es va presentar una proposta per a 
que es votés si la ciutadania estava a favor o no de que l’Estat espanyol signés l’adhesió a aquest 
Tractat o bé el vetés al Parlament Europeu, el Partit Popular, el Partit Socialista, UPyD i Convergència i 
Unió van votar en contra de fer un referèndum. Per què? Per què es té tanta temor a que la gent pugui 
votar i pugui decidir quin ha de ser el futur econòmic del seu país? 
 
Votarem, evidentment, a favor de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, les relacions comercials entre els Estats Units i Europa suposen gairebé el 30% del comerç 
mundial i es parteix de la base que, a priori, poden millorar en favor d’ambdós blocs comercials si es 
treballa per una millor integració de les economies. 
 
Per això s’està treballant en un acord comercial –el  famós TTIP– que, a priori, vol millorar, regular i 
buscar noves formes de cooperació davant dels nous reptes del comerç muncial. 
 
Tenim clar que un acord d’aquestes característiques exigeix transparència, legalitat democràtica i la 
necessitat de garantir uns mínims inqüestionables de drets laborals i mediambientals, de protecció als 
consumidors i d’exclusió dels serveis públics. Hem anat veient amb preocupació certa opacitat en el 
procés de negociació. 
 
D’altra banda, el TTIP tampoc genera consens en altres àmbits no menys importants com poden ser la 
liberalització dels serveis públics fonamentals com ara la salut, l’educació o les infraestructures 
públiques de subministrament dels serveis bàsics com aigua, transport públic o electricitat, la 
desregularització laboral que es pugui derivar de la desregularització comercial, la protecció de la 
privacitat i de les nostres dades de caràcter personal, la gestió de la propietat intel·lectual, la protecció 
de la nostra diversitat cultural o l’erosió dels nostres estàndards mediambientals i de sostenibilitat. 
 
Per tots aquests motius, i tenint en compte l’enorme impacte que un acord d’aquestes característiques 
pot tenir, considerem que un acord amb els Estats Units podria contribuir a la recuperació econòmica de 
la Unió Europea i a la seva reindustrialització. I un acord podria suposar un benefici per tercers països 
en termes de comerç i desenvolupament just sostenible. 
 
Però a la vegada, ens preocupa –i molt– el què pot suposar per els europeus: Pèrdua de drets laborals, 
limitació del dret de representació col·lectiva dels treballadors, oblit del principi de precaució en matèria 
d’estàndards tècnics i normalització industrial, privatització de serveis públics o risc de rebaixa salarial i, 
per tant, defensem un acord que impulsi el comerç internacional, el creixement sostenible, que obri 
noves oportunitats a les nostres empreses i que beneficiï als consumidors. 
 
Exigim la màxima transparència. Rebutgem qualsevol acord final que no doni satisfacció a aquestes 
reclamacions. 
 
El grup dels Socialistes i Demòcrates al Parlament Europeu està treballant perquè el Parlament reculli 
les nostres propostes i exigències i s’estan obtenint avenços en diverses matèries com la inclusió d'un 
capítol de sostenibilitat ambiciós; l'exclusió dels serveis públics; la definició clara de quins són els 
serveis que s'obren al comerç mitjançant una "llista positiva"; la necessitat de reforçar l'estabilitat 
financera i de garantir la protecció dels consumidors; que la normativa de la Unió Europea en matèria 
de protecció de dades no es veurà, en cap cas, compromesa per l'obertura del flux de dades; el 
manteniment de quotes tarifàries per a productes especialment sensibles així com la possible exclusió 
de determinats sectors agrícoles; proposar elevats estàndards per millorar la lluita contra el frau, 
l'evasió fiscal i contra la corrupció; i un millor accés a la contractació pública als Estats Units que no ens 
discrimini a les empreses de la Unió Europea a nivell federal, ni estatal. 
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Per això, i donat que creiem que cal avançar en la millora de la proposta en els aspectes relacionats 
anteriorment i, sobretot, garantint la transparència en la negociació, la posició del nostre grup municipal 
serà d’abstenció.  
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
La llibertat de comerç ha sigut històricament un pas cap avant per al progrés humà. I això, pensem 
nosaltres, el nostre grup –Esquerra Republicana de Catalunya– que això és innegable. 
 
Els beneficis que comporta la possibilitat de produir i comerciar béns amb altres països és un dels 
elements que ha contribuït al creixement econòmic no només global, sinó també del nostre país. 
 
Dit això, és evident que aquest comerç s’ha de desenvolupar d’una manera que sigui compatible amb 
altres avanços de la societat, per exemple, els drets laborals dels treballadors. No pot ser que a un lloc 
tinguis, per dir “algo”, un mes de vacances i a l’altra punta del món no tinguis ni mitja hora de vacances. 
 
També ha de ser compatible amb la protecció dels consumidors –s’ha dit abans–, i amb la defensa del 
medi ambient. No pot ser que a alguns llocs hi hagi d’haver depuradores i a altres llocs, per produir més 
barato s’aboqui directament als rius. 
 
Bé, gràcies a molts anys de lluita, aquests tres àmbits han avançat molt a Europa i és un progrés que 
hem de continuar impulsant per als nostres fills i per als nostres néts. 
 
Per tant, des de la defensa del comerç internacional, creiem que aquest ha de ser regulat d’una manera 
transparent i clara, de manera que els béns produïts en altres indrets ho siguin, com he dit abans, amb 
les mateixes condicions que aquí. 
 
No s’hi val a produir més barato si és a costa dels drets dels treballadors o dels drets dels consumidors 
o de l’entorn. Això, a banda de ser competència deslleial, té conseqüències en molts més àmbits. 
 
Per això creiem que qui vulgui fer negoci hauria de fer-ho respectant les legislacions laboral, de consum 
i mediambiental que tenim a Europa. I posats a signar tractats a escala internacional, el que caldria és 
homologar uns estàndards elevats al respecte, transparentment, que no només ens permetrien al 
europeus seguir “disfrutant” d’aquests drets, sinó que els escamparíem a altres parts del món.  
 
Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta moció.  
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, l’Acord d’Associació 
Transatlàntica de Comerç i Inversió, el conegut com a TTIP, entre la Unió Europea i els Estats Units ha 
aixecat un debat intens, especialment a Europa, sobre quines seran les oportunitats i les amenaces que 
pot comportar la seva aplicació. 
 
De entrada, d’acord amb les dades que disposem –que com s’ha dit són poques– aquest acord de lliure 
comerç podria arribar a ser beneficiós per ambdues parts, amb creixements del PIB i creació de llocs de 
treball. Cal recordar que estem parlant de dos economies que representen el 47% del PIB mundial i un 
terç el comerç mundial.  
 
L’aposta d’aquest acord sembla ser, en principi, harmonitzar regulacions i els defensors de l’acord 
precisen que es busca eliminar aranzels per tal que les mercaderies i serveis flueixin sense traves, amb 
més riquesa, amb més ocupació, estimulant l’economia després d’anys de recessió, fer créixer la 
inversió privada i diversificar l’economia. 
 
Tot i això, aquesta mena d’acords tampoc estan exempts de riscs, sobretot si ens trobem amb un 
Govern de l’Estat que ens priva d’informació sobre l’estat de les negociacions. Sembla que les grans 
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multinacionals també estan actuant i, per tant, no coneixem a dia d’avui quina és la situació que ens 
estem trobant. 
 
No hem d’oblidar també que un nou marc comercial com aquest podria arribar a disminuir el pes de 
l’ordenament jurídic de qualsevol estat membre, una circumstància que hem de tenir en compte a l’hora 
de preservar els drets socials i laborals de casa nostra, el nostre país, de Catalunya. 
 
Per tot plegat, considerem que l’Acord, el TTIP, no és avui en dia ni bo ni dolent, dependrà de com 
s’acabi negociant. Cal assegurar que les negociacions siguin transparents en tot el procés i, sobretot, 
garantir la defensa dels interessos dels ciutadans i garantir els estàndards de seguretat alimentària 
també. 
 
Per assolir aquests objectius ens cal preservar les normes actuals de protecció del consumidor. Una de 
les prioritats també hauria de passar per potenciar les PIMES i ajudar-les en les seves exportacions als 
Estats Units. I també, que hi hagi reciprocitat en la contractació per tal de que el mercat nord-americà 
s’obri a les empreses europees, garantint la seguretat jurídica de les inversions, així com la 
transparència de les negociacions. 
 
No mesclem, però, aquest debat –com s’ha fet en algun moment– amb el fet de pertànyer o no 
pertànyer a la Unió Europea. Nosaltres defensarem sempre la pertinença a la Unió Europea, considerem 
que ha estat beneficiosa i que ho continuarà essent i, per tant, aquest no és el debat que avui tractem. 
 
Per tant, considerem que si es negociés bé podria ser bo per a la ciutadania i una bona eina per millorar 
l’economia, aquest Tractat. Però cal esvair dubtes, cal garantir que es defensen els interessos dels 
ciutadans i les petites i mitjanes empreses. I com avui encara no sabem quin és el contingut i què ens 
aportarà, el nostre grup, el grup municipal de Convergència tindrà en aquest cas una votació 
d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc agrair 
el vot favorable dels grups d’Esquerra Republicana i de la CUP, que han entès l’argumentació que des 
de Movem Tortosa hem fet i que no és altra que aquest Tractat, tal i com s’està en aquests moments 
negociant, s’està fent de manera negativa, d’esquenes a la ciutadania i que, més enllà que el comerç 
internacional és positiu per a les nostres economies, si s’aprova tal i com està en aquests moments 
dissenyat i pensat va en contra de tants drets socials, laborals, mediambientals, que sí que tenim a 
Europa i que els Estats Units no tenen. I que, per tant, això significaria que faríem un pas enrera en 
relació al model europeu que tantes generacions i tantes lluites han hagut per portar-lo a terme, a 
diferència del que ha passat als Estats Units. 
 
Al relació al que comentava el Partit Popular –si és una moció municipal o no– vostè abans ha aprovat 
una moció en relació a la violència de gènere i no ha dit si era municipal o no. Suposo que aquí li costa 
més dir per què no vota a favor, i és perquè el seu partit representa el que representa. I el seu partit 
representa això que vostè m’ha preguntat del què és el neoliberalisme; representa les retallades en 
sanitat, en educació, en pensions; representa les reformes laborals en contra dels drets dels 
treballadors; representa aquest capitalisme d’amiguet que normalment ve acompanyat de la corrupció 
i, per tant, jo entenc que a vostè li molesta aquesta moció i utilitza aquests arguments tan poc sòlids de 
que no és un tema municipal. 
 
És un tema municipal perquè aquest Tractat no afecta ni a la Xina, ni afecta al Congo. Afecta a Europa. I 
Europa està dins...., i Tortosa està dins d’Europa. I, per tant, afecta als tortosins i tortosines, a les 
petites i mitjanes empreses de tortosins i tortosines, als treballadors i treballadores tortosines, afecta 
als hospitals públics tortosins, afecta al medi ambient de la nostra ciutat. I, per tant, és per això que la 
portem, com tantes altres mocions que es porten. 
 
També vostè preguntava si estàvem a favor del mercat comú europeu o no. Jo penso que vostè no ha 
entès res perquè aquí no estem parlant de si estem a favor d’un mercat comú amb Estats Units o no, 



                                   

 
-  Pàg. 28 / 84 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

sinó que no estem a favor amb les condicions que estan al damunt de la taula i que van en la línia, 
precisament, de retallar tots els drets socials que a Europa sí que tenim i que als Estats Units no tenen, 
que no té res a veure amb el procés de mercat comú que es va fer a la Unió Europea en el seu dia. 
 
I també vostè parlava del tema de que sí que havia de ser transparent. Hauria de ser transparent, però 
no ho és. Ja li he dit que el document que s s’està negociant està classificat com a secret i que no ha 
arribar als diferents grups parlamentaris, ni europeus, ni als grups parlamentaris de l’Estat espanyol i, 
per tant, de transparència cap ni una. I només per això, penso que ens hauríem de posicionar en contra, 
a no ser, a no ser que es comenci a fer d’una altra manera i que llavors pugui estar tot al damunt de la 
taula i es pugui negociar de manera correcta i oberta. 
 
Però molt dubto que si precisament no és transparent, és perquè tan bo no deu ser, perquè sinó 
segurament que l’ensenyarien. 
 
Pel que fa al Partit Socialista, li agraeixo la seva abstenció, però penso que el paper d’un partit 
d’esquerres, en aquesta situació o en aquest tema no hauria de ser la que és perquè vostès poden dir 
que intentaran afegir tots els drets socials en aquest Tractat, però la realitat és que el què ara hi ha 
damunt la taula és que de drets socials cap ni un i que desapareixen. I, per tant, nosaltres pensem que 
les esquerres s’haurien de pronunciar en contra i que després, si realment s’aprofundeix i es blinden 
tots els drets que tenim a Europa, les coses canviarien. 
 
I també vostè diu que no és transparent. Doncs, precisament, com no és transparent, penso que també 
hauria d’haver votat en contra del que en aquests moments hi ha al damunt de la taula. 
 
I a Convergència i Unió, el mateix, en la mateixa línia del que diu el Partit Socialista, que vostès 
reconeixen que hi ha riscs, reconeixen que hi ha poca informació, i reconeixen que s’hagués hagut de 
fer d’una altra manera. Agraïm la seva abstenció però també els hi vull recordar que vostès estan en la 
línia de moltes de les actuacions que vostès aquí diuen que són negatives, com són totes les retallades 
en sanitat i en educació –que vostès també les han dut a terme–, o com són les reformes laborals dels 
drets dels treballadors que han aprovat amb el Partit Popular i, per tant, vostès també en el fons aquí 
diuen una cosa però després n’acaben votant una altra. 
 
De totes formes, penso que la moció serà aprovada perquè hi haurà l’abstenció d’aquests grups i, per 
tant, ens felicitem de que la ciutat de Tortosa també se sumi al rebuig d’aquest Tractat tal i com està, 
com a mínim, plantejat en aquests moments. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Gràcies senyor alcalde, gràcies.  
 
Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, jo simplement diré el que ha dit el senyor Rodríguez en el 
sentit de que hi ha un silenci mediàtic i que els ajuntaments han de servir per a que es trenqui aquest 
silenci mediàtic i es doni a conèixer, doncs, el que és el Tractat, no? 
 
Jo li deia, i amb això m’uneixo al que deia el senyor Jordan, que a mi em molesta la moció –a mi o al 
que jo represento, al partit que jo represento–. I jo els hi dic als dos, jo he dit: anava a votar en contra 
d’aquesta moció però, però, sols perquè la vertadera democràcia es basa i s’ha de basar en la 
informació objectiva –no subjectiva–, honesta –no manipuladora–, és pel que jo els hi he votat en 
forma d’abstenció aquesta moció. 
 
Per tant, ni em molesta i, per tant, estic d’acord amb el senyor Rodríguez de que aquí aquesta moció té 
un valor que, torno a dir, és el que m’ha fet a mi canviar el sentit del nostre posicionament, que és el 
valor d’informar, que la gent estigui informada del que hi ha. No que estiguéssim d’acord amb les seves 
argumentacions, que jo no estic d’acord amb la majoria d’elles, no? 
 
Afecta a tots els tortosines i tortosines, a tots ens afectarà en quant s’aprovi el que s’aprovi perquè, 
torno a dir, encara està en negociació i no sabem el què sortirà d’allí, de damunt la taula dels 
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negociadors que, li recordo, senyor Jordan, anirà a parar això al Consell de Ministres o al Parlament –
millor dit– del mercat comú, que serà el que allí es discutirà entre els diferents grups polítics. I el que 
surti, doncs, serà el que tindrem. No poden dir encara ara el què sortirà, podem dir el què hi ha damunt 
la taula però res més, no? 
 
Per tant, afecta a tortosines i tortosins, jo estic d’acord, no?, però no afecta a les competències de 
l’Ajuntament de Tortosa. Afectarà, en tot cas, a les competències dels parlamentaris, al nostre 
Parlament de Catalunya o als congressistes i als senadors al Parlament de l’Estat central, no? 
 
Vostè diu: jo estic a favor del mercat comú. Jo també ho estic a favor del mercat comú i això no vol dir 
res, no? Hi havia molta gent –que ho he dit– que en un principi dubtaven del mercat comú, i ara la gent 
diu: home, pos mira, ens ha anat bé. Al menys, en aquest Estat i, al menys, a Catalunya, en principi, ens 
ha anat bé. Això no vol dir que tot siguin flors i violes, però ens ha anat bé. 
 
I el que jo dic és que no hi ha que rebutjar d’entrada “algo” que no sabem quins beneficis ens donarà i 
que, en principi, pareix intuir per les dades, no?, que poden ser beneficis molt bons, sobretot per a la 
petita i mitjana empresa i, sobretot, per als consumidors i, per tant, la ciutadania, que és el que està –ho 
he dit jo abans– en el primer lloc de l’escala de prioritats de qualsevol persona, i més com nosaltres 
que estem ocupant uns llocs públics, no? 
 
La transparència. Jo ho he dit, la transparència s’està informant, no? Però bé, en les negociacions hi ha 
que mantenir una certa discrecionalitat perquè sinó moltes coses es trencarien. Per tant, dintre 
d’aquesta discrecionalitat, s’està contactant a gent, se’ls hi planteja els temes i això, torno a dir, anirà a 
aprovar-se al Parlament del mercat comú. A aprovar-se, el qual vol dir que primer s’informarà als 
mitjans polítics que discutiran i tal. 
 
I una cosa al senyor Rodríguez li diré. Diu: tècnicament estem, hem estat a punt de ser rescatats. Doncs 
bé, miri, tècnicament la veritat és que ens vam escapolir del rescat per pèls, no?, i que ens van ajudar 
d’alguna forma –o no, tot depèn de com vostè ho interpreti– però fixi’s, avui en dia jo li podria donar 
dades, no? Hi ha 400.000 afiliats més a la Seguretat Social. Hi ha un 20% més de contractes indefinits. 
Hi ha un 45% de convenis col·lectius, que tot això parlo que abans del 2011. Hi ha un 47% menys 
d’ERE’s que abans del 2011. Hi ha menys conflictivitat laboral, hi ha un 25% menys de vagues. 
 
Per tant, home doncs, que ens anaven a rescatar? Doncs, a lo millor sí. Però ens anaven a rescatar 
abans del 2011. I a partir del 2011, amb tots els sacrificis de la ciutadania –tant espanyola com 
catalana–, amb tots els sacrificis s’ha anat podent pujar. I s’està pujant poquet a poquet. 
 
El problema al que s’enfronta avui en dia i abans l’Estat espanyol –i en aquest cas també la Generalitat 
de Catalunya– és greu i no se soluciona en dos dies, en quatre dies, però ja hem invertit la tendència a 
la baixa i estem pujant-la cap a dalt. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Serè curt, però bé, senyor Dalmau, entenem que ja ha 
començat la campanya electoral i que vostès han de acudir a les dades macroeconòmiques, però 
desprès els hi explica a la gent de la PAH –que ha presentat avui una moció– quina és la realitat del dia 
a dia i de la microeconomia. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: sí, senyor alcalde, regidors i regidores, només contestar-li al 
senyor Dalmau. Li agraeixo la seva abstenció, vostè sempre va per lliure i...., deixi’m acabar, deixi’m 
acabar...., i tots els regidors del Partit Popular estan votant en contra de mocions d’aquest tipus i vostè, 
bé, sempre va per lliure i, per tant, sí que li agraeixo l’abstenció. Però li recordo que la transparència en 
relació a aquest Tractat no existeix. I no existeix pel seu partit, entre altres.  
 
El seu partit no està facilitat en absolut que hi hagi cap debat parlamentari, ni a Europa, ni a l’Estat 
espanyol. I, per tant, vostès són còmplices de que no hi hagi transparència en aquest sentit. 
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I, per acabar, vostè també m’ha dit que no es pot votar res en contra si no se sap el què hi ha. Jo li giro i 
li dic que no es pot donar a res suport si aquest esborrany té tots els elements negatius que té, que ja li 
he dit abans. I, per tant, nosaltres el que pensem és que de la manera en que s’està fent, i en tot allò 
que s’està plantejant, és evident que va en contra dels interessos de les classes mitjanes i les classes 
populars europees i tortosins i, per tant, nosaltres estem totalment en contra d’aquest Tractat. 
 
Acabo tornant a dir que moltes gràcies a tots els regidors que han facilitat l’aprovació d’aquest rebuig. 
Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb nou vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4), ERC-AM (4) i CUP-
AET-PA (1); i dotze abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de 
CiU (8), PSC-CP (3) i PP (1). 
 
 
 
 
09. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA ECOLOGISTA 
PER DECLARAR TORTOSA CIUTAT LLIURE D'ESPECTACLES AMB ANIMALS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Candidatura d’Unitat 
Popular – Alternativa Ecologista: 
 
“ Atès els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són éssers dotats de sensibilitat, 
no només física sinó també psíquica. 
 
Atès que tots els animals, siguin de l’espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, no han de ser 
víctimes de maltractaments, esforços desmesurats o espectacles violents, ni han de ser subjectes a 
actes cruels que els impliquin patiment físic o psicològic o els provoquin estats d'ansietat o de por. 
 
Atès que el circ és un espectacle majúscul amb una gran varietat d'espectacles molt diversos i variats 
sense necessitat d'utilitzar animals salvatges, i que nombrosos circs ja estan aplicant aquest criteri als 
seus espectacles. 
 
Atès que no resulta molt educatiu per un xiquet o xiqueta contemplar un elefant, tigre, Rinoceront... 
engabiat, sense espai per desplaçar-se ni possibilitat de relacionar-se amb altres éssers de la seua 
espècie. 
 
Atès que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats etològiques, procuri el 
seu benestar i que, en els circs, aquests solen viure en condicions de captivitat, allotjats i transportats 
per llargues distàncies en remolcs de camions que no poden satisfer les seves necessitats físiques i 
socials més bàsiques. 
 
Atès que, en la major part dels casos, entre els animals que s’exhibeixen als circs hi figuren animals 
salvatges que, encara que hagin nascut en captivitat, mantenen els seus instints naturals i que el 
procés d'aprenentatge de comportaments antinaturals per a la seva espècie es fa a través de la 
violència.  
 
Atès que el manteniment d'animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un benefici per a la 
conservació de les espècies.  
 
Atès que les administracions locals també han d'afavorir i potenciar les conductes cíviques i de respecte 
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de la ciutadania cap al nostre entorn natural. 
 
Atès que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació mediambiental apropiada i 
promouen una visió tergiversada i falsa dels animals, per la qual cosa resulta fins i tot antieducativa per 
als infants, que són el públic majoritari d'aquests espectacles. 
 
Atès que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a aquells éssers amb 
que compartim el planeta Terra. 
 
Atès que els animals salvatges poden ser potencialment molt perillosos i existeixen Nombrosos casos 
d'animals que han escapat de les instal·lacions d'un circ i han causat greus danys materials i personals. 
 
Atès que la Llei catalana 22/2015, del 29 de juliol, reforça l’article 6 que ja prohibia "l’ús d'animals en 
espectacles o altres activitats si els poden ocasionar sofriment o poden ésser objecte de burles o 
tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen". Amb 
l’ampliació del punt g, també diu que prohibeix "els espectacles de circ amb animals que pertanyen a la 
fauna salvatge". 
 
Atès que aquesta Llei entrarà en vigor l’estiu del 2017. Per tant, els circs amb animals tenen la vida 
comptada. Més de cent poblacions catalanes (Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida,  Badalona ...) ja han 
aprovat mocions per prohibir el circ amb animals salvatges. 
 
El grup municipal CUP - AE presentem la següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
PRIMER - Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Tortosa amb els principis ètics, socials i 
mediambientals i amb la voluntat de no causar patiment als animals. 
 
SEGON - Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l’exhibició d'animals salvatges en circs o en 
altres activitats que es trobin de manera permanent o temporal al nostre municipi, amb independència 
del lloc de residència de les persones que en són propietàries o posseïdores. 
 
TERCER - Adaptar les ordenances municipals per tal de no permetre l’entrada ni la instal·lació a Tortosa 
de circs amb animals salvatges, encara que aquests no participin en l'espectacle, com a mitja per 
garantir la seguretat ciutadana i prevenir-ne possibles escapades. 
 
QUART - Introduir els compromisos d'aquesta declaració a les ordenances municipals que 
correspongui.” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de la CUP-AET-PA, 
senyor Xavier Rodríguez Serrano: Bona tarde. 
 
Com a CUP Alternativa Ecologista presentem aquesta moció que el que pretén és anticipar el que ja la 
Llei 22/2015, aprovada pel Parlament català aquest estiu, serà d’obligada aplicació a tots els municipis 
de Catalunya al 2017. 
 
I el que demanem és que als espectacles de circ no hi hagin animals salvatges. És una moció que ja 
s’ha aprovat en més de 100 ajuntaments de Catalunya i és una moció que reivindica a nivell català i a 
nivell municipal el ser pioners en l’àmbit europeu en el que significa, al menys en el món del circ, la 
protecció dels animals salvatges. 
 
Nosaltres pensem que el circ és un espectacle en majúscules, que és un dels espectacles més 
grandiosos que ha fet l’ésser humà i que té suficients recursos a partir de persones que fan malabars, 
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de contorsionistes, trapezistes, equilibristes, la part també còmica dels pallassos, vull dir, és un 
espectacle que ja té suficients recursos i que no li cal utilitzar animals per provocar l’aplaudiment o per 
demanar que la gent pugui acudir a aquests espectacles. I, de fet, tenim l’exemple, segurament, del circ 
més emblemàtic a nivell mundial, el Cirque du Soleil, que no utilitza animals. 
 
A aquestes alçades del segle XXI tot el món coincidim que els animals a més de tenir instints també 
tenen sentiments i resulta una miqueta patètic el comprovar com tenen, en quines condicions viu un 
elefant, per exemple, engabiat, sense poder desplaçar-se més enllà de dos o tres metres davant, 
darrere o als costats, quan es tracta d’un animal que en el seu estat natural es pot desplaçar fins a 100 
quilòmetres diaris o, com vam poder veure en el Circ Americà aquest cap de setmana, un rinoceront en 
el que, per exemple, fins i tot tenia sarna en l’estat de salut en el que es trobava. 
 
No es natural tampoc la manera en que es transporten des d’una localitat a una altra, tancats en 
tràilers. I menys encara natural i normal és que un elefant sigui capaç de posar una pota damunt d’un 
tamboret o que sigui capaç de passar per damunt d’una persona sense xafar-la o que un lleó pugui tenir 
un braç o un cap d’una persona dins la seva boca –moltes vegades amb les dents mutilades per 
disminuir el risc– o tampoc és natural que un tigre o un lleó puguin passar per un cercle en flames. 
 
No és natural, i si aquestes conductes les acaben adoptant és a base, simplement, del molt de temps 
en el que han patit maltractament i en el que han sigut, fins i tot, podríem dir torturats a partir de 
rectificar una conducta “premi – càstig” fins que l’acaben assolint. 
 
Per tot això, entenem que aquesta és una moció que és de ciutat, que la presentem nosaltres però que 
dignifica la ciutat, perquè una ciutat que no tingui circ d’animals salvatges vol dir que està oferint als 
seus xiquets i xiquetes la manera de conèixer la natura tal i com és, i no d’una manera artificial com 
presenten els animals salvatge al circ. 
 
No és educatiu el circ perquè la realitat que s’ofereix als xiquets i xiquetes és una realitat distorsionada 
que entenem que no té res d’educatiu. 
 
Per això, com a CUP Alternativa Ecologista presentem aquesta moció que, repetim, ja s’ha aprovat en 
més de 100 municipis a nivell nacional i que diu el següent:  
 
Primer: Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Tortosa amb els principis ètics, socials i 
mediambientals i amb la voluntat de no causar patiment als animals. 
 
Segon: Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l’exhibició d'animals salvatges en circs o en altres 
activitats que es trobin de manera permanent o temporal al nostre municipi, amb independència del lloc 
de residència de les persones que en són propietàries o posseïdores. 
 
Tercer : Adaptar les ordenances municipals per tal de no permetre l’entrada ni la instal·lació a Tortosa de 
circs amb animals salvatges, encara que aquests no participin en l'espectacle, com a mitja per garantir 
la seguretat ciutadana i prevenir-ne possibles escapades. 
 
I quart: Introduir els compromisos d'aquesta declaració a les ordenances municipals que correspongui. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde, senyores regidores i  senyors regidors, 
venim d’una moció que entenc que no és apropiada per a ser presentada en un Ple municipal i em 
trobo amb una moció que, curiosament, senyor Rodríguez, és calcada –al menys en la part propositiva– 
dels acords que vam prendre en una altra moció –torno a dir, en la part propositiva, en la resta hi ha 
moltes concomitàncies, però en aquesta clavada– presentada per Plataforma per Catalunya al 2012, 
concretament lo 17 de setembre. Com es diu col·loquialment: “vivir para ver”. 
 
Els animals que anomenem irracionals, cosa que caldria revisar profundament, són éssers dotats de 
sensibilitat física i psíquica i per això tenen el dret a ser respectats. Fa pocs dies un jutjat de Buenos 



                                   

 
-  Pàg. 33 / 84 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

Aires –aquí tinc el retall d’això–, aquesta és l’orangutana “Sandra”, un jutjat de Buenos Aires, a 
l’Argentina, va reconèixer que Sandra, l’orangutana,  és una persona no humana i, per tant, subjecte de 
dret, té drets que deuen de ser respectats per les persones humanes, humanes. I deixo la reflexió de 
que hi ha humans que pareixen animals i hi ha animals que pareixen humans. 
 
És evident, doncs, que nosaltres o estàvem a favor –i estem a favor i ho estarem sempre– en contra de 
fer patir als animals, a tots els éssers que hi ha a la Terra, animals i vegetals eh, que també aquests 
viuen. 
 
Els espectacles amb animals, i concretament el que vostè deia, el circ, impliquen que aquests animals 
–elefants, tigres, etc., etc.– visquin en condicions de captivitat, visquin allotjats i visquin transportes 
amb mitjà de transport en els que no poden satisfer les seves més elementals i bàsiques necessitats 
físiques i, el que és més important, socials –i físiques, eh–. 
 
No obstant aquesta realitat, el problema és més extens. I jo parlo aquí de que hauria que anar als zoos. 
Què passa amb els zoos? Pateixen, no pateixen el animals física i socialment? Tindríem que anar inclús 
en altres temes com els braus, que ja són motiu d’això, o dels correbous, dels bous. Tu dius: si un brau 
pateix a la plaça de bous –que jo entenc que és així–, un bou quan va a un correbou, l’estiren amb les 
cordes, li fiquen les puntes cremades, també ha de patir, i aquí el que l’estira que es fiqui al lloc del bou 
i veurà com pateix. 
 
Però és que es pot anar més enllà, és a dir, podem parlar de la criança dels pollets o dels “titos”, que 
són criances vertaderament..., si aneu, jo he anat a granges i escolti, allí pobrets estan..., bé, qui ha 
anat a alguna sap el què jo estic dient i qui ens escolta o qui ens veu també ho sap, no? O les tonyines.  
 
En definitiva, aquests temes, doncs, són temes a discutir i són temes a mirar des d’una òptica de 
respecte i defensa dels drets dels animals com a éssers no humans però que, Déu n’hi do!, moltes 
vegades són més humans –com he dit abans– que molts humans. 
 
Per altra part, aquests espectacles amb animals no ofereixen una educació mediambiental apropiada 
–no sé si vostè ho ha citat aquí–, oferint una visió totalment falsa i totalment tergiversada dels animals 
per als xiquets, que són els qui normalment més assisteixen als circs.  
 
També cal esmentar els perill de transmissió de malalties i, altrament, els animals poden escapolir-se 
produint potencials perills, encara que aquests temes, doncs, ja és una cosa més petita a valorar. 
 
Tanmateix, cal valorar l’existència d’espectacles sense animals en l’àmbit del circ –parlem del Cirque 
du Soleil, parlem del Circ Cric, parlem del nostre Circ Raluy que està residint aquí a l’Aldea i, a més, la 
televisió ens apropa diàriament per multitud de canals a la vida animal dintre del seu entorn natural. 
 
Però el tema es resol, penso jo, pensem nosaltres, en elegir entre el sentiment i la raó, entre les 
tradicions i l’economia. Sabem que hi ha raons del cor que el cervell no comprèn, i al revés. Per tant, hi 
ha que decidir però no amb mitges tintes polítiques o plantejaments polítics que són polítics però no 
són naturals ni reals. O es prohibeixen tots els espectacles amb animals, o es permeten en base a 
l’economia i a la tradició. Això sí, intentant millorar la situació actual. 
 
Així cal que els ajuntaments afavoreixin les conductes cíviques i de respecte envers l’entorn natural, 
entorn que inclou els animals ja que tots –junt amb els vegetals– conformem el que és el planeta Terra. 
 
No obstant estar totalment d’acord amb l’essència de la moció, per raons jo crec que bastant evidents, 
entre elles, doncs, que jo ja vaig votar d’una forma al 2012, i a aquesta, doncs, intento ser coherent 
amb el contingut que estem plenament d’acord i amb el que jo –i el partit que jo represento– va votar 
en aquell moment, ens abstindrem en aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
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regidors, més d’una vegada hem sentit que en un país civilitzat, com se suposa que és el nostre, no 
tenen cabuda el maltractament dels animals, i estem completament d’acord.  
 
Des del PSC defensem que no és possible ser una civilització avançada i maltractar als animals. Ja hem 
mostrat alguna vegada en aquest plenari la nostra posició respecte els espectacles d’animals com ara 
les temptes de bous, de marcada tradició al nostre territori i font d’ingressos per al sector ramader. 
 
Pel que fa als circs, des dels seus orígens –com deia molt bé el senyor Rodríguez en la moció–  inclouen 
espectacles amb animals i, en aquest sentit, mostren suposades capacitats d’interactuar amb les 
persones i de crear un discurs escènic. Creiem que en aquest context el que s’ha d’assegurar és el 
benestar dels animals en qualsevol dels llocs on es trobin. 
 
Darrerament, com també ha dit el senyor Rodríguez, hem assistit a l’aparició de noves companyies de 
circ, com el Cirque du Soleil, o altres que treballen en crear espectacles basats en l’estètica i adreçats 
molt més a un públic adult. En canvi el circ tradicional sempre ha fonamentat el seu espectacle amb la 
presència d’animals, adreçant-se a un públic familiar.  
 
Entenem que la participació dels animals al circ ha de ser una feina seriosa i basada en el bon tracte 
als mateixos animals. I és de suposar –i així ho creiem i així s’ha de vetllat– per a que la gent que conviu 
amb el circ tingui cura del seu benestar i la seva salut i, a més  a més, constitueix, evidentment, part de 
la seva vida. 
 
Entenem que, com diu la moció, la  Llei 22/2015, que entra en vigor el 2017 ja prohibirà els 
espectacles de circ amb animals que pertanyen a la fauna salvatge. I per això, la posició del nostre grup 
serà d’abstenció, entenent que des de l’Ajuntament sempre hem de vetllar pel compliment de 
normatives perquè els espectacles amb animals disposin de mesures d’higiene, seguretat i benestar 
que es mereixen els animals que hi participen. 
 
Només a títol d’apunt, també caldrà veure com s’aplica aquesta Llei a l’estiu del 2017, què passarà 
amb certs espectacles de la Festa del Renaixement que són de recreació històrica, els quals es fan 
també amb fauna salvatge i que, per tant, haurem de veure com es resoldrà el tema. Moltes gràcies. 
 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem Tortosa 
pensem que les societats evolucionen i pensem, en aquest sentit, que cal fer un pas mes amb el 
respecte als animals.  
 
Estem en contra del maltractament animal i, per tant, també pensem que l’exhibició d’animals 
salvatges als circs no va en la línia de respectar aquests animals per tot el que s’ha dit en l’exposició de 
la moció. 
 
A més a més, moltes ciutats del nostre país ja han votat favorablement mocions d’aquestes 
característiques i defensen, no?, la realització d’un circ entès d’una nova manera, on l’ètica i el 
maltractament animal no sigui compatible i, per tant, evidentment votarem favorablement aquesta 
moció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Viña 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Viña: Gràcies senyor alcalde. Regidores,  regidors, des del grup 
municipal d’Esquerra Republicana considerem que els circs ambulants han sigut, des de fa molt temps, 
un dels espectacles preferits per als xiquets, per als joves i per als no tan joves. 
 
Durant moltes dècades han sigut també espectacles que, entre altres coses, han permès descobrir 
animals que d’una altra manera no hagués sigut possible veure’ls en cap altre lloc. Ara bé, també amb 
el pas del temps s’ha pogut comprovar que els animals salvatges no tenen la qualitat de vida que els 
correspondria perquè la seva naturalesa no es correspon a estar en lloc tancat com aquest. En altres 
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ciutats inclús s’han donat casos d’animals que s’han escapat i han produït danys materials i personals. 
 
Per aquest motiu i perquè ja existeixen excel·lents espectacles de circs sense participació d’animals 
salvatges, donarem suport a la moció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, com saben al 
Parlament de Catalunya el passat estiu, en la sessió celebrada el 29 de juliol va aprovar la Llei 
22/2015, una Llei que modifica l’article 6 del Text refós de la llei de protecció dels animals amb 
l’objectiu de regular la presència d’animals al circ, apostant per uns circs que donessin més espectacle 
sense tenir que utilitzar animals de fauna salvatge, espectacles que podien acabar exhibint agilitat, 
exhibint força, exhibint destresa dels artistes i, per tant, sense cap necessitat d’utilitzar animals i, 
d’aquesta manera, també evitant així l’estat dels animals que es troben en molts d’aquest circs, com 
coneixem i com s’ha dit. 
 
Es va afegir també un apartat a l’article, una disposició final, que suposava que això s’apliqués al cap 
de dos anys. Nosaltres creiem que necessitàvem tenir un marc normatiu, ja ho vam dir en el seu 
moment, avui tenim aquest marc normatiu i també ens mostrem favorables a que s’apliqui de forma 
immediata a la nostra ciutat. Creiem que cal evitar el patiment de qualsevol animal i, per tant, ens 
mostrem favorables a que això s’apliqui de forma immediata també a la ciutat de Tortosa i, per tant, 
que no tinguéssim circs amb animals a la nostra ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, doncs agrair als grups municipals que han donat 
suport a la moció perquè considerem que situar a Tortosa al capdavant en la protecció dels animals 
salvatges i també en el camí d’un millor país que volem construir, doncs, creiem que tenir cura dels 
animals contribueix a construir aquest país millor. Moltes gràcies. I pensem que aquesta moció és una 
moció de ciutat que la fa més gran. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb disset 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de la CUP-AET-PA (1), 
CiU (8), ERC-AM (4) i MT-E (4); i quatre abstencions corresponents als membres de la corporació dels 
grups municipals del PSC-CP (3) i PP (1). 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit el senyor alcalde diu: Passem al punt 12è –que és 10è– i aquí, senyor secretari, també 
demanar-li disculpes perquè abans, amb caràcter previ a l’inici del Ple l’he informat de les 
modificacions que s’havien acordat en Junta de Portaveus, m’he saltat la que fa referència..., suposo 
que els portaveus després en faran –el mateix proposant i alguns portaveus– en faran esment, però 
aquí també tenim una petita modificació respecte a la proposta que li consta que fa referència, com 
després explicaran, al punt 2 de la moció, però la resta quedarà intacta.  
 
En tot cas, suposo que tant el proposant com alguns dels portaveus en faran esment. Però no ho he dit 
abans i demano que em disculpi. 
 
 
10 . PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA ECOLOGISTA 
PER TORTOSA (CUP-AE) PER TAL D'IMPULSAR UNA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 
(ROM) DE TORTOSA 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Candidatura d’Unitat 
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Popular – Alternativa Ecologista, a la que han estat incorporades les modificacions proposades i 
acceptades per tots els grups que la subscriuen: 
 
“ Atès que el Reglament orgànic municipal (ROM), és un instrument jurídic que té per objecte la 
regulació del règim organitzatiu i de funcionament dels òrgans municipals. 
 
Atès que Tortosa encara es regeix per un ROM aprovat al Ple d’11 de novembre de 1985, que no ha 
estat actualitzat des de llavors per tal d'adaptar-lo a les circumstàncies polítiques i socials actuals. 
 
Atès que el ROM vigent a l’Ajuntament de Tortosa no s'ha adaptat al Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal o de règim local de Catalunya. 
 
Atès que el nostre ROM ha quedat obsolet respecte a nombrosos aspectes tant de nova legislació com 
de les circumstancies socials actuals, i que per això necessita una reforma actual. 
 
El grup municipal de la CUP-Ae proposem al Ple de Tortosa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer - Que abans d'acabar l’any es creï una comissió a l’Ajuntament amb la presència de tots els 
partits polítics amb representació, per tal d'elaborar un nou Reglament orgànic municipal que s'adapti a 
la situació actual. 
 
Segon - Que des de l’Ajuntament es faci la difusió i la promoció adequada per tal d'afavorir la  
participació en la modificació del ROM, així com el coneixement del seu contingut per part dels veïns i 
veïnes de Tortosa una vegada que aquest sigui aprovat. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de la CUP-AET-PA, 
senyor Xavier Rodríguez Serrano: Com a CUP Alternativa Ecologista presentem una moció per tal 
d’impulsar una modificació del Reglament orgànic municipal, el ROM de Tortosa. 
 
Entenem que el Reglament orgànic municipal és un instrument jurídic que té per objecte la regulació del 
règim organitzatiu i de funcionament dels òrgans municipals. 
 
Tortosa es regeix per un ROM que va ser aprovat l’11 de novembre de 1985. No ha estat actualitzat des 
de llavors i, per tant, entenem que cal fer les modificacions oportunes per adaptar-lo al segle XXI. 
 
A més, no s'ha adaptat al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual es va aprovar el Text refós de 
la Llei municipal o de règim local de Catalunya. 
 
Entenem també que el nostre ROM ha quedat obsolet respecte a nombrosos aspectes que corresponen, 
doncs, a una societat del XXI que és molt diferent a la del 1985, quan es va aprovar. 
 
Per tot això, com a CUP Alternativa Ecologista presentem les següents propostes d’acord, que també les 
fem pel sentit de que pensem que són propostes de ciutat, propostes que el que pretenen és millorar el 
funcionament de la ciutat i, en aquest cas, d’aquest Ajuntament. 
 
Primer, que abans d'acabar l’any es creï una comissió a l’Ajuntament amb la presència de tots els 
partits polítics amb representació, per tal d'elaborar un nou Reglament orgànic municipal que s'adapti a 
la situació actual. 
 
Segon, que des de l’Ajuntament es faci la difusió i la promoció adequada per tal d'afavorir la  
participació en la modificació del ROM, així com el coneixement del seu contingut per part dels veïns i 
veïnes de Tortosa una vegada que aquest sigui aprovat.  



                                   

 
-  Pàg. 37 / 84 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
Hi havia un tercer punt que parlava de fomentar la participació i d’incloure a les entitats veïnals en 
l’elaboració d’aquest ROM. Tortosa ja va aprovar el seu Reglament de participació ciutadana i, en tot 
cas, des de la CUP Alternativa Ecologista ja estudiarem també algunes propostes per modificar aquest 
Reglament, fomentant una major participació de la ciutadania en la política municipal. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores,  senyors regidors, bé, la 
moció aquesta, des d’un punt de vista purament polític nosaltres tindríem que votar-la en contra. Ara 
bé, el Partit Popular al qual jo represento intenta –intenta, no dic que fa però intenta– sempre, sempre, 
votar a favor del ciutadà, ciutadania en primer lloc i, en segon lloc, del sentit comú. 
 
És evident que el ROM que nosaltres tenim, que és un ROM que aquí es va aprovar al Ple de l’11 de 
novembre de 1985 i que està molt poquet actualitzat, doncs, lògicament necessita, com tot en la vida, 
una renovació i una actualització. 
 
I aquesta actualització passa per molts aspectes. Lògicament, un per ajustar-lo a les novetats 
legislatives que hi ha hagut i també a les circumstàncies socials actuals i per això, doncs, nosaltres 
votarem, llum de votar en contra, per aquest sentit de sentit comú i de lluitar a favor de la ciutadania i 
dels criteris objectius, votarem a favor de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, un Reglament orgànic municipal té per objecte quatre aspectes principals: en primer lloc, 
regular el règim organitzatiu de l'Ajuntament; regular el funcionament dels òrgans municipals; definir 
l'estatut dels membres de la corporació; i instrumentar procediments d'informació i de participació 
ciutadana. 
 
És cert que el ROM de l’Ajuntament de Tortosa es va aprovar l’any 1985 i poder hauria de ser objecte de 
revisió, en tant en quant hi ha hagut algunes modificacions de lleis o canvis normatius que s’haurien 
d’incorporar. 
 
Pel que fa –com s’ha dit aquí– als mecanismes de participació ciutadana cal recordar que l’Ajuntament 
de Tortosa disposa d’un Reglament de participació aprovat recentment en aquest plenari, del qual el 
nostre partit ja s’ha posicionat en diverses ocasions respecte a la seva manera d’haver-se executat. 
 
El nostre grup municipal sempre ha estat i ha apostat per establir els mecanismes necessaris per 
fomentar la participació i mobilització de la vida pública municipal i ha proposat temes com 
pressupostos participatius, un Reglament veritable de participació ciutadana, el debat sobre l’estat de 
la ciutat, o urbanisme participatiu, entre altres.  
 
Per tant, el nostre vot serà favorable si del que es tracta és de revisar el ROM i adaptar-lo i poder 
debatre la introducció d’alguns aspectes com el debat sobre l’estat de la ciutat o el debat sobre el Pla 
d’acció municipal o la publicació de l’agenda de l’alcalde o altres càrrecs del Govern, entre altres coses 
que hem anat proposant en aquest plenari. Per tant, estarem a favor de la moció per poder, si cal, anar 
concretant-la en aquests temes. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem 
Tortosa també votarem favorablement aquesta moció. Entenem que el Reglament orgànic municipal, 
conegut més popularment com a ROM, està obsolet perquè data del 1985 i, per tant, entenem que és 
bona aquesta proposta de revisar i renovar aquest Reglament en dos línies, que una seria: millorar la 
participació ciutadana i, per una altra, la modernització del mateix text. I, per tant, votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde.  
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A veure, que una normativa sigui antiga no vol dir per això que sigui bona o dolenta. Penso que això no 
ho hem de prejutjar perquè, per exemple, és de l’any 1789 la Declaració dels drets de l’home i del 
ciutadà, i això és bo. 
 
Respecte al ROM, jo crec que per a la gent que ens escolti, el ROM el que fa és regular moltes coses de 
funcionament intern de l’Ajuntament, per exemple, de com van els plens, de quan es poden entrar les 
mocions, de quantes se’n poden entrar o no se’n poden entrar. Per tant, jo crec que això adaptar-ho als 
moments actuals és bo. 
 
Per tant, el ROM es pot modificar, veritat certa; es pot adaptar, veritat certa; i és necessari fer-ho? Jo 
crec que amb el que han durat les discussions d’algunes mocions d’abans, també crec que és veritat 
certa que..., al menys des de la meva òptica personal, ja no com a portaveu del grup, que també cal 
adaptar-lo. 
 
Per tant, nosaltres estem d’acord en què això es faci amb el màxim consens i estarem d’acord en què 
aquesta moció tiri endavant i la votarem afirmativament. 
 
També és veritat que el ROM en aquest cas a l’Ajuntament de Tortosa ja té un Reglament de 
participació ciutadana i potser això, quan es discuteixi, s’haurà de veure si està dins del ROM o ja queda 
fora, però d’alguna manera el que defensem és que es revisi. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies  senyor alcalde. Regidores, regidors, compartim el 
que ens demana la moció i, per tant, el nostre grup la votarà favorablement perquè creiem necessari 
dotar-nos d’una nova eina que reguli l’organització interna de l’Ajuntament, actualitzant-la a les 
necessitats actuals, a les demandes actuals de la pròpia organització i del què ha anat suposant al llarg 
d’aquests anys i, per tant, creiem necessari poder-ho fer. 
 
També, ja li avanço, que formarà part del nostre Pla d’actuació municipal perquè creiem que cal 
redactar-ho ja aquesta modificació i, per tant, comptarà amb el nostre suport. 
 
I a la vegada li agraïm que hagi retirat aquest punt pel que feia al parlar de participació ciutadana, en 
tant ja tenim aquesta eina, que és el Reglament de participació ciutadana i, per tant, que ens hagi 
facilitat també poder votar tota aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, gràcies a tots els grups municipals per haver donat 
suport a la moció. 
 
I com abans en la Junta de Portaveus hem parlat de que el calendari estarà molt atapeït, entendrem 
que si no és abans del 31 de desembre, doncs, és al mes de gener que es comenci a treballar en la 
seva elaboració, doncs, serem comprensius i ho acceptarem 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Li agraïm moltíssim, senyor Rodríguez. 
 
 

*-*-* 
 
 
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. 
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11. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER QUÈ CESSIN ELS 
ATACS DEL GOVERN DE L’ESTAT A LA NORMATIVA CATALANA SOBRE POBRESA ENERGÈTICA 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya: 
 
“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El 23 de desembre de 2013 s'aprovà el Decret llei 6/2013, pel qual es modifica la Llei 22/2010, de 20 
de juliol, del Codi de consum de Catalunya incloent: 
 
a) Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l’article 111-2). 
b) Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d'electricitat o gas 
(afegint 3 punts a l’art. 252-4). 
 
Aquesta Llei impedia els talls de novembre a març i negociar el deute acumulat. 
 
El Govern de l’Estat va emetre recurs d'inconstitucionalitat la qual cosa suposà la suspensió de la 
vigència i aplicació de la normativa. 
 
El Govern de la Generalitat aprova la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 
22/2010, de 20 de juliol, de Codi de consum de Catalunya. En aquesta Llei: 
 
- L'art. 3 defineix que és pobresa energètica i persones en situació de vulnerabilitat. 
- L'article 17 especifica el procediment per evitar els talls de subministrament d'aigua, energia i gas. 
- L'art. 18 inclou un telèfon d'informació gratuït per als serveis bàsics en les factures. 
- La disposició addicional primera, crea el Fons d'atenció solidaria de subministraments bàsics per a les 
unitats familiars que no poden complir els compromisos de pagament dels serveis de subministrament 
d'aigua, electricitat o gas. 

- Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret llei 6-2013 raó per la qual el Tribunal Constitucional 
(TC) va acorda no pronunciar-se sobre la constitucionalitat de l’esmentat Decret. 

 
A instàncies de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), l’Aliança per la Pobresa Energètica 
(APE) i l’Observatori pels drets econòmics, socials i culturals (Observatori DESC), el Parlament de 
Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, provinent d'una ILP promoguda per aquestes entitats. 
Aquesta Llei és vigent des del 6 d'agost, i inclou diverses mesures per evitar la pobresa energètica: 
 
1 - Les administracions públiques han de garantir el dret d'accés als subministraments bàsics d'aigua, 
gas i electricitat. 
2 - S'ha d'establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció prèviament a la concessió 
d'ajuts per evitar els talls de subministraments. 
3 - Les administracions publiques han d'establir acords amb les companyies de subministrament per 
garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels 
consums mínims. 
4 - Abans d'un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials municipals i s'ha de garantir el 
subministrament i l’aplicació dels ajuts necessaris del punt 3. 
5 - L'empresa ha d'informar d'acord amb l’art 17 de la Llei 22/2010. 
 
Ha estat aquest mateix mes d'octubre que el TC ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat emès 
pel Govern de l’Estat sobre els articles de la Llei 20/2014 relacionats amb la pobresa energètica, en 
concret pel que ens afecta els articles 3, 17 i 18,2 i disposa de 5 mesos per estudiar el recurs. 
 
En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l’Estat ha comunicat a la Generalitat que 
considera discutible la constitucionalitat d'algun dels seus articles i per aquest motiu demana una 
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comissió bilateral Estat - Generalitat de tal manera que s'allarga el termini per presentar recurs davant 
el Tribunal Constitucional. 
 
El grup municipal d'ERC, davant la gravetat que suposa aquest nou intent del Govern de l’Estat de 
derogar legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en situació de pobresa energètica, tot 
just en aquest període de l’any, presenta aquesta moció i demana que es debatin i passin a aprovació 
del Ple de la corporació municipal els següents punts: 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
1 - L'Ajuntament de Tortosa rebutja enèrgicament l’actitud del Govern de l’Estat espanyol en allò que fa 
referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la Generalitat de Catalunya porta endavant per 
pal·liar la pobresa energètica. 
 
2 - L'Ajuntament de Tortosa insta el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a 
les persones que es troben en situació d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 
 
3 - L'Ajuntament de Tortosa donarà compliment a l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de juliol, 
en allò que fa referència a l’establiment d'acords amb les companyies de subministrament per garantir 
que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums 
mínims a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb la prestació d'aquests serveis. 
 
4 - Es traslladarà aquest acord al Govern de l’Estat i al de la Generalitat de Catalunya per al seu 
coneixement i efectes. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC-AM, senyor Josep 
Felip Monclús i Benet: És evident que des de fa temps el Parlament de Catalunya ha demostrat una 
sensibilitat important de cara a fer front i afrontar les problemàtiques de l’habitatge i també de la 
pobresa energètica.  
 
Ara bé, cada vegada que es fa un pas al Parlament de Catalunya en aquest sentit, trobem que el Govern 
de l’Estat ho frena amb les armes de que disposa i, en particular, amb la utilització del Tribunal 
Constitucional. Fico alguns exemples: 
 
El 23 de desembre de 2013 es va aprovar el Decret llei 6/2013, en aquest Decret llei es modificava 
una llei, a fi i efecte de definir què era pobresa energètica. I aquesta Llei, de fet, el que feia era impedir 
els talls de novembre a març i negociar el deute acumulat, i el Govern de l’Estat va emetre un recurs 
d’inconstitucionalitat, la qual cosa va suposar la supressió de la vigència i aplicació de la normativa. 
Podria ficar més exemples però crec que no cal fer-ho llarg. 
 
És per tot això que aquesta actitud és un cas de com s’afecta o com es posiciona davant la pobresa 
energètica, i això evidència que hi ha connivències existents entre els poders de l’Estat, en aquest cas 
entre el Partit Popular i les companyies generadores i subministradores d’electricitat, que és el principal 
problema en aquest cas. I quan es parla de portes giratòries, per exemple, aquests són els resultats. 
 
Des del món local no podem estar impassibles davant d’aquesta situació, i menys ara que s’atansa 
l’hivern i moltes famílies patiran les dificultats per escalfar casa seva, inclús per poder rentar i banyar 
els seus fills amb aigua calenta. Fins i tot, aquells que no són independentistes –legítimament, eh. Es 
pot ser i tenir l’opinió que es tingui– haurien de veure que és necessari reivindicar la legislació catalana 
perquè ens dóna eines per fer front a aquesta situació i, sobretot, una situació tan greu en aquests 
moments de crisi com l’actual. 
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És per això que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta aquesta moció i 
demana que es debatin i passin a l’aprovació del Ple de la corporació municipal els següents punts: 
 
Primer, l’Ajuntament de Tortosa rebutja enèrgicament l’actitud del Govern de l’Estat espanyol en allò 
que fa referència a recórrer al Tribunal Constitucional qualsevol resolució que la Generalitat de 
Catalunya porta endavant per pal·liar la pobresa energètica. 
 
Segon, l'Ajuntament de Tortosa insta el Govern de la Generalitat a que continuï impulsant polítiques de 
suport a les persones que es troben en situació d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica. 
 
Tercer, l'Ajuntament de Tortosa donarà compliment a l’article 6.3 de la Llei vigent, Llei 24/2015, de 29 
de juliol, en allò que fa referència a l’establiment d'acords amb les companyies de subministrament per 
garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels 
consums mínims a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen per la prestació d'aquests 
serveis. 
 
I quart, es traslladarà aquest acord al Govern de l’Estat i al de la Generalitat de Catalunya per al seu 
coneixement i efectes. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores,  senyors regidors, bé, la 
Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents es promulga per afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica. Una situació d’emergència social especialment greu en l’àmbit de 
l’habitatge o, d’alguna forma entès, endeutament hipotecari. I alhora, en el de la pobresa energètica 
entesa com la dificultat per afrontar les factures dels subministraments bàsics, com són electricitat, gas 
i aigua. 
 
La Declaració universal dels drets humans i el Pacte internacional dels drets econòmics, socials i 
culturals reconeixen el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per a ella mateixa i per a la seva 
família, incloent-hi dintre d’aquests drets el dret a l’habitatge. 
 
Segons el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides, el contingut del dret a 
l’habitatge comprèn l’accés permanent a recursos naturals i comuns, a l’aigua potable i a energia per a 
la cuina, a la calefacció i la llum, i el dret a l’aigua. Aquests drets específics generen obligacions per les 
administracions públiques. 
 
Llegeixo a la moció que ens presenta Esquerra Republicana que, el seu encapçalament diu “Moció 
municipal per a que cessen els atacs del Govern de l’Estat a la normativa catalana sobre pobresa 
energètica”, i dintre de la primera proposta de resolució diu que l’Ajuntament de Tortosa, proposa, 
rebutgi enèrgicament l’actitud del Govern de l’Estat espanyol, etc. Jo el que vull fer referència és que fa 
pocs dies el Govern del Partit Popular ha comunicat per carta a la Generalitat –no crec que això sigui un 
atac, al contrari, es una forma de coordinar-se per solucionar un problema gravíssim que tenim– ha 
comunicat a la Generalitat que considera discutible la constitucionalitat d’alguns del articles de la Llei 
24/2015. Per aquest motiu el PP ha demanat una comissió bilateral –Estat / Generalitat– en la que es 
pugui tractar aquest tema. Jo no crec, senyor Monclús, que aquesta sigui una forma d’actuar agressiva, 
d’atac. 
 
El termini oficial per presentar un recurs d’inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional acaba el proper 
6 de novembre, ja estem casi a portes d’ell. I si s’acorda aquesta comissió, la creació d’aquesta 
comissió bilateral, el termini s’ampliarà de forma automàtica fins el 5 de maig de 2016. 
 
Segons punt. Jo vull ressaltar i reconèixer per part del partit que represento a tota la tasca que estan 
fent les diferents entitats socials. La PAE, l’APE, l’Observatori DESC de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals, totes eh, que estan lluitant contra una xacra que tenim en aquest aspecte, doncs, de 
l’habitatge. 
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Tercer punt. El 5 de juny l’INE, l’Institut Nacional d’Estadística, ens va dir o va fer públic que el 0,05% 
dels habitatges familiars, dels 18 milions d’habitatges que hi ha a tota Espanya, va iniciar una execució 
hipotecària, un desnonament. El 28% de les execucions dels desnonaments són d’habitatges habituals. 
S’ha reduït un 7%, però encara estem parlant d’un 28% d’aquest 0,05%, que potser és on està el drama 
més important des del punt de vista social, individual, familiar i personal. 
 
Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, les execucions van disminuir un 17%. I segons 
el Banc d’Espanya això afecta un 6%. Què vol dir això? Que hi ha un 94% que encara pot pagar 
l’hipoteca, però que tenim un 6% d’habitatges al nostre país que no poden fer front a l’hipoteca. Un 6%. 
I no estic ressaltant això per minimitzar el problema –que l’és, i gravíssim–, al revés, vull dir que aquest 
és un problema importantíssim que junt amb les institucions socials i cíviques i els òrgans de govern a 
nivell municipal, autonòmic i estatal, han de fer tot el possible per fer front a aquesta problemàtica. 
Estic dient, simplement, que hi ha un 6% de la població que no pot fer front a l’hipoteca. 
 
Però també una altra dada: el 60% de les execucions hipotecàries són conseqüència d’una bombolla 
immobiliària que es va produir entre l’any 2005 i 2008. Jo vull recordar que el partit que jo represento 
va començar a governar al 2011. I no vull dir més coses perquè podria afegir encara més dades més 
concretes. 
 
Si algun govern per primer cop ha intentat legislar sobre aquest tema ha estat, precisament, el Govern 
del Partit Popular. Ens diran que no és suficient, que cal molt més. I és cert, és evident, és com amb el 
tema de l’atur, que hi ha que fer molt més i s’està intentant fer el que es pot. Però també és cert que 
s’ha de posar en valor les mesures que s’ha anat prenent pels diferents governs de l’Estat i en aquest 
moment, des del 2011, per part del Govern del Partit Popular. 
 
Des del 2011 s’han modificat en diferents ocasions la Llei hipotecària. Una de les coses que era 
impensable fins fa molt poquet, per exemple, és que el jutge pugui valorar les clàusules abusives, això 
era impensable fa 5 anys i ara és una realitat. 
 
Amb tot això hem aconseguit, per exemple, equilibrar la situació entre el prestador i el prestatari. És 
insuficient? Segurament que sí, però ja és un pas cap endavant. Sí que és insuficient però, per primer 
cop, s’ha aconseguit i hem aconseguit que 40.000 famílies se n’hagin beneficiat.  
 
És una situació molt més ampla, amb això no s’ha solucionat el problema, evidentment, però són 
40.000 famílies. S’ha aconseguit que 16.300 famílies hagin obtingut una reestructuració del deute 
hipotecari. Hem aconseguit o s’ha aconseguit que 4.500 dacions en pagament s’hagin produït. S’ha 
aconseguit establir un fons d’habitatge de 6.000 habitatges socials que gestiona el Govern de l’Estat. 
Tot això és insuficient? Doncs, sí que és insuficient. Però per primer cop hem aconseguit regular aquest 
àmbit i tirar enrera una legislació que era molt propicia als desnonaments. 
 
Com que el tema de fons és un tema, com el de l’atur, gravíssim i que afecta a la nostra sensibilitat –en 
aquest cas del partit que jo represento– votarem, i creiem que hi ha que utilitzar tots els mitjos 
possibles, inclús debatre aquest tema en un Ple municipal– és pel que nosaltres votarem a favor 
d’aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bona tarde. 
 
En primer lloc diria que pareix que el partit que acaba de parlar sigui un partit socialdemòcrata que es 
dedica a defensar els drets de les persones. Però bé, si realment es vol combatre els desnonaments, lo 
que podia haver fet el seu partit des del Govern de l’Estat hagués sigut donar la dació en pagament i 
s’haguessin acabat els desnonaments, o aprovar una Llei com la que va aprovar el Parlament de 
Catalunya per evitar els talls de subministraments energètics: llum, aigua i gas. 
 
Parla vostè d’un 6%. Doncs, jo vull que m’expliqui quins són els seus números perquè n’hi ha 600.000 
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execucions hipotecàries a l’Estat espanyol i 400.000 famílies més que han hagut d’abandonar el seu 
pis perquè no podien pagar el lloguer. Aquesta és la realitat. Jo no sé d’on treu vostè els números. 
 
I la bombolla immobiliària va començar quan un tal José Maria Aznar va alliberar, va fer la liberalització 
del sòl i va començar a especular-se amb els preus de l’habitatge. És veritat que després el Partit 
Socialista no es va atrevir a frenar aquest model econòmic d’especulació, però va començar amb un tal 
José Maria Aznar. 
 
La realitat a l’Estat espanyol i la realitat a Catalunya ens diu, a nivell de Catalunya, que hi ha 200.000 
famílies que tenen a totes les persones de la unitat familiar que tenen a totes les persones de la unitat 
familiar en l’atur, que hi ha 200.000 famílies que aquest hivern tindran problemes per poder escalfar 
les seves cases. La realitat ens diu que tenim 500.000 persones que han sigut acomiadades des del 
2008 a Catalunya, aquesta és la realitat. Es fa una Llei que intenta combatre aquesta realitat i pal·liar 
una miqueta –no és que sigui la solució, però com a mínim que la gent pugui tenir unes condicions de 
vida dignes a una casa amb aigua, llum i si fa falta gas, doncs, que ho tinguin–, i resulta que es planteja 
des de l’Estat, en comptes d’obrir les portes a aquesta Llei i aplicar-la a tot l’Estat, es planteja que hi ha 
punts que no són constitucionals i que cal dialogar. 
 
Doncs miri, quan van venir de la Unió Europea, de la troica, a dir-los que havien de reformar la 
Constitució, vostès van obrir la porta a la Constitució i la van reformar en quatre dies. I en canvi, ara 
quan és gent humil que ho està passant molt malament, vostès posen peròs a intentar pal·liar una 
miqueta aquesta situació d’emergència social. 
 
La CUP Alternativa Ecologista, evidentment, votarà a favor i situa aquest exemple, una vegada més, en 
realment en l’Estat espanyol qui governa? a qui obeeix?, a quins interessos està defensant? Doncs, als 
interessos de les oligarquies, de les empreses multinacionals com Endesa, Iberdrola que moltes 
vegades, com ja s’ha dit, tenen portes giratòries en les que molts ministres acaben formant part 
d’aquests consells d’administració, i així s’entén que quan legislen i quan governen, doncs, ho facin a 
favor dels interessos d’aquestes empreses. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, certament, senyor Monclús, estem una mica sorpresos del plantejament que ha fet vostè 
d’aquesta moció. I ho ha explicitat aquí, no?, en clau: independència sí, independència no. Quan el que 
el fons és que, com ha dit el senyor Rodríguez fa un momentet, hi ha gent que ho està passant molt 
malament i hi ha un Govern –el Govern de l’Estat– que ho està fent molt malament també. 
 
I ens sorprèn perquè en ella demanen que es rebutgi l’actitud del Govern de l’Estat per recórrer al 
Tribunal Constitucional qualsevol resolució de la Generalitat de Catalunya. Potser caldria que li recordi 
que el passat dimarts el seu partit va presentar una resolució pactada de ruptura amb la legalitat 
espanyola i amb desobediència al Tribunal Constitucional i, per tant, si defensen la desobediència al 
Tribunal Constitucional, entenem que aquesta moció plantejada així, no pel fons, sinó el plantejament 
no té cap sentit. Si volen trencar amb Espanya, perquè ara qüestionen les seves actituds? 
 
Perquè no fan –i avui és la segona vegada que ho dic, no? – com la CUP que són coherents i demostren 
que són coherents amb les seves idees i conviccions? Sí, perquè la CUP vol trencar amb Espanya, la 
CUP vol trencar amb Espanya, per això no es presenten a les eleccions del 20D, a les eleccions 
generals. 
 
I amb això no volen dir que estiguéssim a favor del que fa el Partit Popular. En absolut, tot el contrari. Ho 
està fent molt malament. 
 
Des de fa temps que el Govern del Partit Popular n’està fent de grosses i de molt grosses: Des de portar 
al Tribunal Constitucional la nostra norma bàsica, que ens ha donat les quotes d’autogovern més 
elevades que hem tingut mai, que és el nostre Estatut d’autonomia, o una lesiva i brutal reforma laboral, 
o aprovar lleis que afecten indirectament als nostres conciutadans, com és la Llei d’estabilitat 

http://www.lavanguardia.com/politica/20151027/54438407997/junts-pel-si-cup-mocion-estado-independiente.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20151027/54438407997/junts-pel-si-cup-mocion-estado-independiente.html
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pressupostària, que ha provocat polítiques de retallades com les que avui és objecte de la moció. 
 
I tot això, tot això –la reforma laboral i la Llei d’estabilitat pressupostària– amb el suport de 
Convergència i Unió. I també fa una amnistia fiscal, també amb el suport de Convergència i Unió,a 
aquells que vostès donen suport: a la Generalitat de Catalunya, al Govern de Tortosa i, a més a més, 
que han anat junts a aquestes últimes eleccions catalanes. 
 
Senyor Dalmau, vostè parla de : Oh, nosaltres no governàvem. Una bombolla immobiliària que ve d’una 
Llei del sòl aprovada pel senyor Aznar, també amb el suport de Convergència i Unió. 
 
Per tant, com ja saben, des del PSC hem defensat sempre als més necessitats i hem advocat en favor 
de mesures contra de la pobresa energètica. I així ho hem dit i ho hem demostrar amb mocions 
presentades, molt diverses, però concretaré: la del mes de març de 2014 en favor del preu del consum 
elèctric domèstic i votant a favor de la creació de la taula sobre pobresa energètica. O a la moció, 
recentment, del mes de setembre d’aquest any d’adhesió a la Plataforma d’Ajuntaments per un 
Habitatge Digne i en Contra de la Pobresa Energètica. 
 
Per tant ens posicionarem absolutament a favor, pel fons però no estem d’acord en la manera en què 
s’ha portat la moció, perquè entenem que cal el reconeixement de l’habitatge com a dret social, la dació 
en pagament, la paralització dels desnonaments, acabar amb el problema dels pisos desocupats, 
garantir els subministraments bàsics i la contenció de tarifes energètiques. I per això, evidentment, no 
podem fer altra cosa que votar-la a favor. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, vostès parlen de la 
pobresa energètica que és un dels problemes de la nostra societat, i és evident que milers de famílies 
al nostre país i centenars a la nostra ciutat estan patint les conseqüències d’aquesta pobresa 
energètica. Moltes famílies estan a l’atur i no poden pagar el que és la llum, l’aigua, el gas, i en aquests 
moments, no?, que estem ja a les portes de l’hivern encara  es posa en més evidència aquest greu 
problema de la pobresa energètica. 
 
Des de movem Tortosa, evidentment, pensem que cal actuar. Es va intentar fer des de la Generalitat de 
Catalunya, amb aquesta proposta que després es va recórrer amb la recentralització que està duent a 
terme el Govern del Partit Popular i, per tant, en aquest sentit entenem que tenen raó en el seu 
plantejament. 
 
I també aquí hi ha un altre element important al damunt de la taula i és que, més enllà de les disputes 
territorials, hi ha un altre gran interès econòmic al darrera, i és que aquestes gran empreses elèctriques 
també estan en mans d’uns grans lobbys, uns grans lobbys de poder que moltes vegades estan en 
mans d’exministres –tant del Partit Popular com del PSOE– que una vegada acaben el seu mandat 
públic, acaben en aquestes famoses portes giratòries, als seus consells d’administració. I després 
legislen, aquestes partits, en contra dels interessos generals. 
 
Per tant, evidentment, des del nostre grup votarem favorablement aquesta moció. I també vostès 
plantegen al punt 3 un element en relació al nostre Ajuntament, volem recordar que el nostre grup en el 
passat mandat va presentar una moció on es va aprovar la creació d’una taula sobre la pobresa 
energètica i precisament en aquest sentit pensem que cal continuar treballant des del nostre 
Ajuntament en aquesta línia per fer tot allò que estigui en les nostres possibilitats, per a que no hi hagi 
cap família que a Tortosa pateixi la pobresa energètica. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde, regidores, regidors, un incís abans de 
començar, dirigit al senyor Roig, perquè crec que no ha escoltat res de la intervenció del senyor 
Monclús. Si l’hagués escoltat suposo que no hagués tingut la intervenció que ha fet. Suposo que la 
portava escrita, ha vist que s’actuava contra el que estava dient el Govern de l’Estat i vostè ja s’ha 
sentit com a d’aquest bàndol o afectat i, per tant, a partir d’aquí ha fet una intervenció que res té a 
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veure amb el que s’ha presentat, quan s’ha presentat la moció. 
 
Entrant amb la moció, ens trobem amb que l’Estat, una vegada més, ens està produint atacs directes 
contra la nostra autonomia, en aquest cas contra la nostra capacitat, contra la nostra autonomia 
legislativa. I des del Govern s’ha recorregut, com s’ha dit, al Tribunal Constitucional el Decret de 
pobresa energètica, el Decret que modificava el Codi de consum, que donava una resposta a la pobresa 
energètica i hagués evitat talls de llum i aigua. I també aquest passat mes d’octubre hem conegut la 
seva voluntat de recórrer davant el Constitucional també la Llei 24/2015, que es fruit de la ILP que vam 
consensuar al Parlament de Catalunya les diferents formacions polítiques juntament amb la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança per la Pobresa Energètica i també l’observatori DESC. I també vol 
recórrer la Llei sobre l’impost sobre pisos buits. Lleis amb les quals es vol ajudar als més febles i 
promoure el dret social a l’habitatge. 
 
Evidentment, ens oposem a aquesta actitud del Govern de l’Estat de ni fer ni deixar fer, perquè el que 
demanem és “reguleu” i ells tampoc estan regulant en competències que li són pròpies, com és el cas 
de modificacions sobre legislació hipotecària que puguin ajudar també a resoldre els problemes que 
tenim a dia d’avui amb el sobreendeutament, cosa que tampoc està fent l’Estat ni tampoc està 
acceptant aquelles propostes que venien des del Parlament de Catalunya. 
 
Per tant, ens mostrem absolutament en contra d’aquesta actitud de l’Estat. I a més a més, quan fem 
referència també al que podem fer des d’aquí, jo també voldria destacar el que fem des de l’Ajuntament 
de Tortosa en allò que som competents, quan parlem del punt 3r –en companyies de subministrament– 
jo voldria fer referència al que fem pel que fa a la companyia, a l’Empresa d’Aigües de Tortosa, on ens 
dediquem a incidir, a actuar directament en aquella gent que més pateix i ajudar a la gent més feble. 
 
En aquest sentit existeix, com saben, una tarifació social que està aprovada per l’Ajuntament per tal de 
reduir l’import total de la factura a totes aquelles persones que tenen dificultats econòmiques. També 
posem a disposició de tots els abonats el pagament fraccionat de la factura de l’aigua i també, 
d’aquesta manera, no es genera cap ordre de tall quan es produeix aquesta demanda, i hi ha un mínim 
de 6 mesos d’impagament fins que no es produeixen aquests talls i sempre mirant i vetllant per quin 
tipus de família i com s’està produint aquesta situació d’impagament. 
 
Per tant, des de la nostra competència estem actuant directament per resoldre aquells problemes en 
quant a subministrament i, evidentment, denunciem el que està fent l’Estat que és: quan legisla el 
Parlament de Catalunya, quan vol actuar el Parlament de Catalunya i, per tant, tenir una llei que pugui 
servir per ajudar a aquella gent que més pateix, ens ho recorre al Tribunal Constitucional, com hem vist 
en els últims mesos. I, per tant, ens mostrem evidentment favorables a aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Voldria fer una precisió al senyor Enric Roig perquè no sé 
si ha escoltat bé el que deia.  
 
Jo he dit que –i ho repeteixo– fins i tot aquells que no són independentistes, legítimament –cadascú pot 
pensar el que vulgui– haurien de veure que cal reivindicar la legislació catalana que dóna eines per fer 
front a aquesta situació –ens referim a la pobresa energètica– tan greu en el moment de la crisi com 
l’actual. 
 
Jo crec que el que vostè deia no té res a veure. És barrejar figues amb magranes. Això són fruites però 
no té res a veure, per tant, no sé a què venia aquesta queixa. 
 
I per acabar, si no hi ha ningú que vulgui prendre la paraula, donar les gràcies a tots els grups 
municipals que han recolzat aquesta resolució que, torno a repetir, diu que l’Ajuntament de Tortosa 
rebutja enèrgicament l’actitud del Govern de l’Estat espanyol en allò que fa referència a recórrer al 
Tribunal Constitucional qualsevol resolució que la Generalitat de Catalunya porta endavant per pal·liar la 
pobresa energètica. Perquè això és una cosa que altres països veïns, com per exemple a França que 
des de l’any 1954 hi ha una treva hivernal per poder fer desnonaments i des de fa 3 o 4 anys aquesta 
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treva s’ha ampliat a poder tallar la llum o l’aigua. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
12. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA MILLORA DELS 
PASSOS DE VIANANTS A TORTOSA 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya: 
 

“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Com totes les ciutat, Tortosa compta amb un espai i vials que han de fer compatible la circulació segura 
tant en vehicle motoritzat, com a peu i en bicicleta. Si bé aquesta convivència normalment no genera 
problemes, és evident que hi ha diversos punts de la ciutat amb certa conflictivitat viària, tant real com 
potencial. 
 
Conscients de la situació, el plenari de Tortosa va aprovar el mes de gener de 2015 una moció per a la 
pacificació del trànsit i la millora dels passos de vianants, presentada per ERC, que va comptar amb el 
suport de tots els grups municipals. La moció preveia diverses mesures a aplicar als passos de vianants 
de la ciutat, des d'un estudi per a millorar-ne la visibilitat mitjançant diferents mesures, fins al repintat 
dels mateixos, millora de la il·luminació, senyalització, etc. També s’apostava per la disminució de la 
velocitat del trànsit en carrers secundaris, i en especial a les zones escolars, mitjançant la 
implementació de diferents actuacions. 
 
Totes aquestes mesures s'han d'incloure en un Pla de pacificació del trànsit, actualment en redacció per 
part del Govern municipal. Ara bé, atesa la complexitat del document, algunes de les actuacions no 
poden esperar a la seva finalització. És el cas del manteniment habitual dels passos de vianants, per 
exemple, i també de la necessitat de dotar la ciutat d'elements per pacificar el trànsit en determinats 
punts, sobretot els més concorreguts per xiquets i joves, en ser propers a equipaments educatius. 
 
Per aquests motius, amb l’objectiu de. millorar la seguretat viària de la ciutat, el grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple l’adopció de la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 
PRIMER. Per tal de pacificar el trànsit entre vehicles i vianants, s’acorda aprofitar les intervencions de 
renovació del ferm de rodadura que es realitzin a la ciutat per incorporar passos de vianants elevats, 
d'acord amb els informes tècnics corresponents. 
 
SEGON. Es prioritzarà la intervenció en entorns educatius i especialment concorreguts, sempre que es 
compti amb informe favorable de la Policia Local, convertint en passos elevats els següents passos de 
vianants de la ciutat: 
 
- Avinguda de l’Estadi, abans d'entrar a la plaça Joaquin Bau. 
- Carrer Juan Sebastián Elcano, davant escola Cinta Curto. 
- Carrer Enric d’Ossó, a l’alçada de Lamote de Grignon, darrera col·legi Teresià. 
- Carrer Ramon Berenguer IV, a l’alçada del número 48. 
- Avinguda Catalunya, cruïlla amb carrer València. 
- Rambla Felip Pedrell, davant del Museu de Tortosa. 
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TERCER. Per tal de pacificar el trànsit entre vehicles i vianants, i sempre que es compti amb informe 
favorable de la Policia Local, es revisaran les bandes reductores de velocitat existents i se n’instal·laran 
de noves als següents punts de la ciutat:  
 
- Inici de l’Av. de l’Estadi, abans del primer pas de vianants, costat IES Joaquin Bau. 
- Rambla Catalunya, a l’alçada del carrer Francisco Pizarro, costat IES de l’Ebre. 
- Carrer Rosselló, al costat de la parada autobús, davant del Col·legi Teresià. 
- Avinguda Canigó, a l’alçada del carrer d'en Rubí, accés escola de Sant Llàtzer. 
- Camí d'Orleans, a l’alçada de l’edifici Seminari. 
 
QUART. Les mesures esmentades en els punts segon i tercer es duran a terme abans del 31 d'agost de 
2016, sempre que tècnicament rebin informe favorable. Aquestes actuacions es complementaran amb 
les intervencions que es determinin necessàries en altres punts, i amb el manteniment habitual de la 
via pública, incloent la senyalització i els elements de pacificació del trànsit ja existents. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Puigdomènech 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal d’ERC-AM, senyor Marc 
Puigdomènech i Ramió: Bé, bona tarde. 
 
En una ciutat les persones ens desplacem de moltes maneres diferents i és necessari fer compatible 
l’ús de l’espai públic, bé siguin vianants, bicicletes i els diferents tipus de transport motoritzat. 
 
Que periòdicament hi hagi accidents és una qüestió inevitable i a tots ens pot passar alguna vegada, 
això hi ha una circumstància –que és l’atzar– que és inevitable i és impossible de controlar-ho tot. Ara 
bé, en les institucions públiques s’ha de treballar per a que aquest risc sigui el més limitat possible dins 
de les circumstàncies. 
 
En aquest sentit són moltes les actuacions de prevenció que són possibles de tirar endavant: des de la 
millora de la senyalització horitzontal i vertical fins a la il·luminació dels passos de vianants, per 
exemple, passant per altres mesures com seria augmentar la visibilitat entre vehicles i vianants. 
 
Aquest punts, entre altres, ens van incloure en un moció que va presentar aquest grup municipal al mes 
de gener passat per un pla de pacificació del trànsit, que va ser aprovada per unanimitat de tots els 
grups municipals. 
 
Ara bé, el document diguem-ne com a tal, el pla de pacificació del trànsit és un document complex i, per 
la seva naturalesa, tarda molt de temps a poder-se finalitzar. I per aquest motiu, avui presentem una 
proposta molt concreta en la línia d’implementar mesures que no poden esperar tot aquest procés de 
redacció, especialment en zones escolars i més concorregudes.  
 
És un compromís del programa electoral amb que Esquerra es va presentar a les últimes eleccions 
municipals. Bé, el podria llegir però ja a aquestes alçades no cal que us llegeixi el programa electoral, 
però sí que vull fer un esment, que és que de l’acord de governança municipal que vam subscriure com 
Esquerra Republicana amb Convergència i Unió ja determinava, en un dels punts, establir un programa 
de forma sostinguda per millorar carrers, voreres i passos de vianants. 
 
I és arran d’aquest punt i de la pròpia moció que s’havia aprovat al mes de gener passat per part 
d’aquest Ple que creiem que, atesa la necessitat detectada i les peticions que ens han arribat per part 
de la ciutadania, és necessari establir passos de vianants elevats en els següents 6 emplaçaments: a 
l’avinguda de l’Estadi abans d’entrar a la plaça Joaquin Bau, al carrer Juan Sebastian Elcano davant de 
l’Escola Cinta Curto, al carrer d’Enric d’Ossó a l’alçada de Lamote de Grignon darrera del Col·legi 
Teresià, al carrer Ramon Berenguer IV a l’alçada del número 48 per entendre’ns –que és al 
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començament de la baixada per al trànsit que baixa en direcció al centre i que passa per darrera de 
l’Escola de la Consolació–, a la rambla Catalunya a la cruïlla amb el carrer València, i a la rambla Felip 
Pedrell davant del Museu de Tortosa, que també és bastant concorregut per aquella zona. 
 
A banda d’aquest sis passos elevats, es proposa revisar les bandes reductores de velocitat que ja 
existeixen a la ciutat –que n’hi ha unes quantes i algunes estan en mal estat–, millorant, recuperant 
aquelles que estan en mal estat i instal·lant-ne de noves en diferents punts: a l’inici de l’avinguda de 
l’Estadi perquè és un pas de vianants molt concorregut per al alumnes de l’IES Joaquin Bau, a la rambla 
Catalunya a l’alçada de carrer Francisco Pizarro per al alumnes que van a l’IES de l’Ebre, al carrer 
Roselló al costat de la parada d’autobús davant del Col·legi Teresià, a l’avinguda Canigó recentment 
oberta a l’alçada del carrer d’en Rubí –que aquella zona també és concorreguda per la gent que va a 
l’Escola de Sant Llàtzer–, i al camí d’Orleans a l’alçada de l’edifici Seminari. 
 
Totes aquestes mesures –que s’ampliaran i que, evidentment, han de ser subjectes, incorporades 
posteriorment al pla de pacificació del trànsit– segur que no són suficients com a tal, però creiem que 
representen un pas endavant en aquests entorns més concorreguts per nens i joves. 
 
I, evidentment, creiem que s’han d’implementar respectant els criteris tècnics. I aquests criteris tècnics 
s’han de sotmetre d’acord amb la Policia Local, que és qui té la competència en aquest sentit de 
determinar l’emplaçament exacte d’aquests punts. I es podran complementar amb altres actuacions 
que es considerin necessàries. 
 
Creiem que amb aquests nous passos i bandes reductores, i amb l’esforç que s’està realitzant en el 
manteniment ordinari de la via pública, Tortosa guanyarà en seguretat i esdevindrà una ciutat més 
amable. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores,  senyors regidors, bé, 
nosaltres en principi estem d’acord amb la moció que presenten. Moció que, per cert, repeteix una altra 
anterior del dia 12 de gener, però bé, ja ens pareix bé que es repeteixin temes que afecten directament 
a la ciutat, a la ciutadania i, sobretot, a la seva seguretat, tant com a vianants com a conductors de 
vehicles, no? 
 
Aquestes propostes que vostès fan, no tan detallades en quant on tenen que anar les bandes i els 
passos elevats –les bandes rugoses i els passos elevats–, ja apareixia al Pla de mobilitat de l’any 2009. 
És un tema que ja ve de lluny i bé, a veure si aconseguim solucionar-ho amb aquesta moció i amb el 
concurs de l’actuació de l’Ajuntament. 
 
L’únic que jo sí que suggeriria és que les bandes rugoses i els passos elevats, bé, estiguin construïts, 
d’alguna forma –que ja ho estan els que tenim ara– que evitin els menors danys als automòbils, 
sobretot als pneumàtics i a les suspensions, no? 
 
I també potser il·luminar algunes zones elevades, alguns passos elevats. Però bé, en definitiva, 
nosaltres estem d’acord amb la moció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: CUP Alternativa Ecologista també età d’acord en que es 
pacifiqui el trànsit i construir una ciutat que sigui més humana i més transitable i, per tant, votarem a 
favor d’aquesta proposta 
 
I ja que Esquerra Republicana té més capacitat d’incidir en el Govern municipal, doncs li demanem que 
també faci propostes de caire més social que, ara que vindran els pressupostos, doncs, que s’incorporin 
més ingressos o més inversió a nivell social. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
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regidors, senyor Puigdomènech, suposem que..., el nostre grup suposa que quan el seu grup ha 
presentat aquesta moció és perquè els seus socis de Govern els han deixat presentar-la. 
 
I així ho van demostrar en la moció de plantar els arbres i ara, una vegada més, veiem que tornen a 
presentar la moció per demostrar que hi ha més que un acord de governança entre les seves 
formacions. 
 
I ho diem perquè els hi recordo que el PSC ja ha demanat en diverses ocasions una millora de la via i de 
l’espai públic, amb mocions que sempre han estat rebutjades. Només cal concretar-ne una. Una moció 
que també es demanava els passos de vianants al juliol del 2014. 
 
Recordem que en una moció presentada per vostès al 2015, com vostè molt bé ha dit, es va acordar 
que en quatre mesos es faria un estudi dels passos de vianants de la ciutat i s’actuaria en funció 
d’aquest estudi. Si el Govern fos coherent –espero que ho sigui, però bé...., no, no, no, espero que ho 
sigui no, perdó. Espero que no ho sigui–, votaria en contra de la moció, com va fer amb el contracte del 
SAD, en què també es van 4 mesos per fer-ho i encara avui en dia no ho tenim. 
 
Estem al novembre, de l’estudi no se’n sap res i, lluny de reprovar l’actitud del Govern de Convergència i 
Unió, asseguren que s’està duent a terme un complex pla de pacificació. 
 
Pel que fa al contingut de la moció, evidentment, donarem suport, com no pot ser d’una altra manera. I 
ho farem perquè considerem que és una moció que segueix en línia de moltes presentades pels grups 
de l’oposició respecte al manteniment de la ciutat. Un manteniment que ja hem dit que per a nosaltres 
el Govern municipal no li dedica els suficients esforços, i això és una evidència per tal i com tenim la 
ciutat. 
 
I també, evidentment, cal mantenir la via pública i mantenir la seguretat viària. Per aquesta raó creiem 
que les accions que vostès demanen en aquesta moció no només són força encertades, sinó que 
comptaran amb el nostre suport perquè són absolutament necessàries i, com vostè ha dit, urgents, com 
tantes vegades hem demanat. 
 
Suposo que en pla de pacificació també hi haurà opció per poder debatre’l i per estudiar –o deu d’estar 
estudiat ja– els molts llocs de l’avinguda Generalitat, per exemple, en què es creua sense passos de 
vianants i que són molt perillosos. I, sobretot, de vegades les distàncies que hi ha entre els 
aparcaments dels cotxes i els passos de vianants. O, com també ha dit el senyor Dalmau, alguns passos 
de vianants que estan molt foscos i la gent es queixa. 
 
Per tant, en qualsevol cas, la iniciativa està ben rebuda i demostra, una vegada més, que el Govern va a 
remolc del que els grups de l’oposició, ara quan vostès donen suport estan fent i presentant en el 
passat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, compartim l’idea de 
que cal pacificar encara més el trànsit a la nostra ciutat i, evidentment, també de manera especial i 
concreta a totes les zones escolars, a totes les zones educatives com vostès han explicat. 
 
I, a més a més, també entenem, no?, que aquesta proposta que ens fan sempre es podrà tirar endavant 
si hi ha un informe favorable de la Policia Local i, per tant, és allò que pertoca. Per tant, nosaltres estem 
d’acord. 
 
Ara els hi podria dir allò que vostès ens han dit a nosaltres algunes vegades de que no està ben 
preparada la moció perquè no està pressupostada, etc., etc., recordo en algun debat algunes mocions 
que vostès van votar en contra, com la que vam fer per millorar la Festa del Renaixement, però no es 
tracta d’això. Des del nostre punt de vista votem a favor d’aquelles mocions que són bones per a la 
ciutat, independentment del partidisme i, per tant, votarem favorablement perquè pensem que és una 
moció que va en la línia de fer una ciutat més saludable, de fer una ciutat més segura i, per tant, de fer 
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una ciutat millor. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor Rodríguez, 
un punt: avui no es pot queixar d’incidència pel que fa a aquest Govern que li hem aprovat les dos 
mocions que ens ha presentat, per tant, també té incidència pel que fa a l’actuació d’aquest Govern. 
 
Pel que fa a la moció, aquest Govern, dintre de la mesura de les nostres possibilitats i dels recursos que 
hem tingut, hem anat intervenint per tal de millorar la situació del ferm, la situació dels passos de 
vianants, introduint passos elevats en llocs que crèiem que podia existir algun perill, i així ho 
recomanava també la pròpia Policia Local.  
 
I com diu la moció, es procurà, evidentment, actuar prioritàriament –com hem fet fins ara– quan 
s’intervingui en el ferm de diferents carrers, quan s’actuï en aquests carrers a la ciutat. 
 
També voldria afegir que, més enllà del detall, també creiem pertinent que caldrà escoltar les diferents 
associacions de veïns i, per tant, que elles ens mostrin també quina és la prioritat de cadascun dels 
barris, perquè són, al final, les que són més coneixedores de la realitat i necessitats de cada barri. 
 
Així també, evidentment, caldrà analitzar detalladament pels tècnics –en aquest cas per la pròpia 
Policia Local– quan sigui pertinent i si és pertinent cada un dels passos concrets. 
 
Per tant, evidentment, tenint present que suposa anar a millorar la nostra ciutat, aquesta moció 
comptarà amb el nostre suport. 
 
Intervenció del Sr. Puigdomènech 
Seguidament pren la paraula el Sr. Puigdomènech: Bé, moltes gràcies a tots els grups municipals pel 
seu vot favorable. 
 
Senzillament, un parell de notes. El senyor Dalmau té raó, aquests punts s’han de senyalitzar i il·luminar 
correctament. En alguns casos en particular, per exemple, al començament de l’avinguda Joaquin Bau, 
quan un ve amb una certa velocitat des d’una zona que no és urbana és necessari, especialment, doncs 
que se senyalitzi bé per evitar possibles danys, no? 
 
Al senyor Rodríguez garantir-li que, tot i que no és el debat d’aquesta qüestió, doncs que la negociació 
que tinguem en relació als pressupostos farem tots els esforços possibles en relació a la despesa 
social, i així estem treballant-ho. 
 
Al senyor Roig comentar-li que, efectivament, a l’avinguda Generalitat és un punt que no està inclòs en 
aquesta moció en concret perquè hi ha varis, són vàries, diguem-ne, les cruïlles que són complicades i 
que necessitarien estudiar-se bé. Però precisament perquè són vàries i perquè la pròpia avinguda té 
una amplada especialment gran, un pas elevat i pel trànsit que hi circula no és viable, no es considera 
viable. De totes maneres, instem al Govern municipal a que ho tinguin en compte perquè, 
desgraciadament, hi ha hagut algun incident, jo mateix, deixant passar un vianant se’m van encastar 
darrera, o sigui, ja sé, per desgràcia, de què parlo i és en una d’aquestes cruïlles, no? 
 
I al senyor Jordan també agrair-li el seu vot favorable i bé, a la senyora Roigé igualment. Gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
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13 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE SUPORT A LA 
PLATAFORMA “SALVEM LES AMBULÀNCIES DE LES TERRES DE L’EBRE”. 
 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Candidatura de Progrés: 
 
“ Atesa la creació de la Plataforma "Salvem les ambulàncies de les Terres de l’Ebre", en defensa del 
transport sanitari i en contra de les retallades en el servei d'ambulàncies del nou contracte del 
transport sanitari urgent a les Terres de l’Ebre. 
 
Atès que la Plataforma denuncia que el nou contracte, que restarà operatiu a meitats del mes de 
novembre, retalla el servei de quatre ambulàncies, una al Baix Ebre i tres al Montsià, retallades que se 
sumen a les practicades fa quatre anys. 
 
Atès que la Plataforma ha recollit ja més de 4.400 signatures per dirigir aquesta petició al gerent  de la 
Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre, Albert, Gómez, i al delegat del Govern, Xavier Pallarès. 
 
Atès que, a causa de les greus retallades que s'estan patint des de fa temps a tot Catalunya i la resta de 
l’Estat en matèria de sanitat, el fet de deixar sense cobertura aquestes ambulàncies suposarà la 
reducció de les hores d’assistència sanitària, deixant sense alguna cobertura les poblacions de 
l’Ametlla de Mar, Sant Jaume d'Enveja, Amposta i Alcanar. 
 
Atès que les distancies que cobreixen les ambulàncies al territori són de molta durada, ja que tenim les 
poblacions molt separades entre elles i els hospitals. 
 
Atès que a causa de les retallades poblacions com Paüls i Benifallet han deixat de tenir el servei de 
d’ambulància d’urgències i les ambulàncies tarden més de 20 minuts en arribar. 
 
Atès que les retallades s'afegeixen a les executades fa quatre anys, a Santa Bàrbara, Sant Jaume 
d’Enveja, Batea i Xerta, i que ara amb el nou concurs, les ambulàncies de Batea i Xerta passaran de fer 
l’horari nocturn a l’horari diürn. 
 
Atès que pensem que tothom té els mateixos drets a tenir una ambulància en un temps raonable en cas 
de necessitat o urgència. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
PRIMER. Donar suport a les accions de la Plataforma en defensa del transport sanitari "Salvem les 
Ambulàncies de les Terres de l’Ebre". 
 
SEGON. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que no se suprimeixi cap servei 
d’ambulància a les Terres de l’Ebre, ni de manera total ni parcial. 
 
TERCER. Exigir que aquelles unitats que en els últims anys han retallat o deixat de prestar el seu servei, 
tornin a funcionar les 24 hores, tal i com es mereixen els ciutadans de les Terres de l’Ebre. 
 
QUART. Donar trasllat, per mitjans telemàtics, de l’acord adoptat per aquest Ple al president de la 
Generalitat de Catalunya, al president del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, al Servei Català de Salut, a l’Institut Català de la Salut, a la Regió Sanitària de 
les Terres de l’Ebre i a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre, als consells comarcals de les 
Terres de l’Ebre i als ajuntaments afectats.  ” 
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*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric 
Roig i Montagut: Moltíssimes gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, hem debatut 
moltíssimes vegades aquí sobre les retallades en temes de sanitat, en matèria de sanitat que ha dut a 
terme el Govern de Convergència i Unió a la Generalitat de Catalunya els darrers anys. 
 
A Tortosa i a les Terres de l’Ebre ho hem patit sobradament. Fa 4 anys es van reduir els serveis 
d’ambulàncies a Santa Bàrbara, Sant Jaume d’Enveja, Batea i Xerta, per no dir reduccions de llits i 
plantes a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Entre aquestes retallades es troba el servei 
d’ambulàncies a les Terres de l’Ebre. 
 
La plataforma “Salvem les Ambulàncies de les Terres de l’Ebre” denuncia que el nou contracte, operatiu 
a partir de meitats del mes de novembre, retalla el servei de quatre ambulàncies a les Terres de l’Ebre. 
Per això han iniciat una campanya de recollida de signatures, de les que ja en porten més de 5.000, a 
través d’una plataforma digital. 
 
Això suposa la reducció de les hores d’assistència sanitària, deixant sense alguna cobertura les 
poblacions de l’Ametlla de Mar, Sant Jaume d’Enveja, Amposta i Alcanar. Poblacions com Paüls i 
Benifallet han deixat de tenir el servei de d’ambulància d’urgències i les ambulàncies tarden més de 20 
minuts en arribar.  
 
Aquestes retallades s’afegeixen a les executades fa quatre anys a Santa Bàrbara, Sant Jaume d’Enveja, 
Batea i Xerta. 
 
Per aquest motiu volem donar suport a la recollida de signatures i a les accions de la plataforma en 
defensa del transport sanitari “Salvem les ambulàncies de les Terres de l'Ebre”. Demanar al Govern de 
la Generalitat que no suprimeixi cap servei d’ambulància a les Terres de l’Ebre. I exigir que aquelles 
unitats que ja es van retallat o deixar de prestar el servei, tornin a funcionar les 24 hores.  
 
Entenem que tothom té els mateixos drets a tenir una atenció sanitària digna i poder disposar d’una 
ambulància en un temps raonable en cas de necessitat o urgència.  
 
No volem que es planifiqui el servei d’ambulàncies amb criteris només econòmics, sinó estudiant bé el 
terreny, de veritat, amb els recursos necessaris que es mereix les poblacions  de les Terres de l’Ebre. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde, senyores regidores,  senyors regidors, el 
nostre posicionament serà favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: La CUP Alternativa Ecologista en primer lloc voldria felicitar a 
la Plataforma Salvem les Ambulàncies per la tasca que estan fent en defensa no només dels llocs de 
treballs, sinó també d’un model sanitari català que sigui igual, tant a les Terres de l’Ebre com en 
qualsevol altre lloc del país. 
 
No podem oblidar que en els últims anys s’ha retallat fins a un 20% el pressupost de sanitat; que les 
llistes d’espera han augmentat, fins i tot, amb les trampes que es fan de persones a les que no se’ls hi 
dona una cita fins a cert temps per a que no comptabilitzin com a llista d’espera; que les intervencions 
quirúrgiques també han disminuït; que hi ha més derivacions que mai cap a centres concertats i privats; 
i que hi ha infradotació en l’atenció primària, que hauria de ser un dels punts més importants de tot 
sistema sanitari públic. 
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Per tot això, també donarem el nostre vot a favor de la moció i considerem que és un tema també de 
territori, en el que hauríem d’anar a una per defensar una millor sanitat pública per a totes les 
persones. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem Tortosa 
estem en contra de qualsevol retallada de qualsevol servei públic del nostre territori perquè defensem 
que els serveis públics han d’existir per garantir la igualtat d’oportunitats entre tots els ciutadans i 
ciutadanes. 
 
És evident –i també ara mateix s’acaba d’explicar– que durant aquests últims anys estem vivint un 
moment en què s’està privatitzant i retallant la sanitat aquí a Catalunya, primer amb el Govern de 
Convergència i el Partit Popular, després amb el Govern de Convergència i Esquerra Republicana, i a la 
resta de l’Estat en moltes comunitats autònomes, amb diferents governs, també s’està anant en 
aquesta línia. 
 
I, per tant, des del nostre grup pensem que no es pot continuar d’aquesta manera i el que cal és blindar 
els drets socials, entre els quals, evidentment, la sanitat, que és un dret bàsic universal que pensem 
que hem de tenir. 
 
Tortosa, com a capital sanitària de les Terres de l’Ebre, pensem que hem d’estar al costat d’aquesta 
Plataforma de Salvem les Ambulàncies de les Terres de l’Ebre, a la qual també volem agrair la seva 
tasca per la defensa de la sanitat, al igual que la resta de plataformes d’altres àmbits que existeixen i, 
per tant, com no pot ser de cap altra manera, votarem favorablement aquesta proposta. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Jo crec que faria falta fer una reflexió, un recordatori des 
d’on venim, la sanitat, i l’organització de la sanitat. 
 
Fa anys –tampoc massa–a cada poble hi havia un metge i un infermer o infermera. I hi estaven les 24 
hores del dia de tots els dies, excepte a pobles que eren més grans com ara, per exemple, a Tortosa 
que hi havia el que se’n dia el SOU –que era el Servei Ordinari d’Urgència– que atenia les urgències a 
partir de les 5 de la tarde fins a l’endemà de matí i els dissabtes, diumenges i festius les 24 hores del 
dia de tots els dies. 
 
Es va procedir a la reforma de l’Atenció Primària, i l’organització de la sanitat de l’Atenció Primària es va 
centralitzar en els CAP –Centre d’Atenció Primària– i en els consultoris locals, per exemple, a Tortosa 
tenim dos CAP’s –l’Àrea Bàsica de Tortosa Est i la d’Oest– i als diferents pobles hi ha un consultori local. 
 
Bé, aquí ja no s’atén, no està l’equip sanitari les 24 hores del dia de tots els dies, sinó que només hi 
està un “rato” –8 hores–. I a partir d’aquí és que es va organitzar l’atenció a les urgències per part de 
donar equips sanitaris que prestaven, feien aquesta feina i, a més, uns serveis d’ambulàncies que 
procedissin al trasllat el més ràpid possibles, d’acord amb unes isòcrones dels pacients que ho podien 
necessitar. 
 
Bé, recentment s’han limitats els CUAP, que són els centres que s’atenen les urgències. Per exemple, al 
CAP del Temple teníem un CUAP que estava les 24 hores del dia de tots els dies atenent a les urgències 
–i també els festius i laborables, o sigui, tant els laborables com els festius, dissabtes i diumenges– i 
també a Xerta teníem un centre que atenia les urgències dels pobles que estaven al voltant i les 24 
hores del dia de tots els dies. Això és va limitar, es van suprimir els horaris i ara són els metges que 
estan allí que atenen a les urgències, i quan no hi estan, doncs bé, s’ha de reclamar que es desplacen 
des dels centres d’atenció primària dels CAP’s corresponents. I és veritat que els festius, dissabtes i 
diumenges i a partir de les 9 de la nit entra en funcionament aquest servei d’atenció a les urgències. 
 
Però hem vist que s’ha limitat l’horari i també veiem que ara es vol limitar la disponibilitat 
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d’ambulàncies. És per això que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya donarem suport 
a les accions de la plataforma en defensa del transport sanitari i agraïm la feina que estan fent. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, aquesta és una 
situació que, com s’ha dit, no ens està afectant al municipi de Tortosa, però sí que ho fa a altres 
municipis ebrencs i creiem que el que cal fer primer que res és garantir l’assistència al ciutadà amb 
rapidesa i amb condicions d’igualtat, també de qualitat. 
 
El nostre grup municipal a altres municipis ja hem donat suport a aquesta moció i avui nosaltres també 
li donarem suport a la Plataforma de Salvem les Ambulàncies de les Terres de l’Ebre, sempre tenint 
present que ens trobem davant d’un contracte que encara no s’ha aplicat i cal veure quin serà el seu 
funcionament i si aquest és correcte i quina és la situació de qualitat, com s’està prestant a terme 
aquest servei. Per tant, comptarà amb el nostre suport. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Per tancar, agraeixo el vot favorable i unànime de tots els 
grups municipals en un tema tan important com és l’atenció sanitària dels nostres conciutadans. 
 
Agrair la tasca que està fent la Plataforma Salvem les Ambulàncies de les Terres de l’Ebre. 
 
I, evidentment, aquest tipus de mocions de caire municipal o supramunicipal que posen en valor és la 
voluntat de trobar acords i trobar solucions per al nostres sistema de benestar social i el nostre sistema 
sanitari en moments de crisi com el que estem. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
14 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER DEMANAR LA 
CREACIÓ D’UNA TAULA PER A L’IMPULS D’EXPOEBRE I DE FIRA TORTOSA. 
 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Candidatura de Progrés: 
 
“ Atès que les Terres de l’Ebre és un territori amb grans potencials però que pateix una situació 
d'estancament que obliga a plantejar inexcusablement propostes de futur que desenvolupin tot el seu 
potencial econòmic i social. 
 
Atès que per tal d'explotar aquest potencial i sortir de l’estancament creiem que la ciutat de Tortosa ha 
de ser la peça principal del motor de creixement econòmic, progrés social i respecte ambiental del 
territori amb el clar objectiu de crear riquesa i ocupació a les Terres de l’Ebre. 
 
Atès que en els temps de crisi actuals cal reorientar i modificar les polítiques de promoció econòmica, 
industrial i I+R+I, potenciant el desenvolupament econòmic municipal. 
 
Atès que estem convençuts que Tortosa ha d'apostar fermament pel sector comercial com una de les 
nostres principals fonts de riquesa i d'ocupació: 
 
Atès que una de les principals eines de que disposa la ciutat de Tortosa per potenciar el comerç i 
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l’economia locals és la Fira ExpoEbre, que el 2016 celebrarà la seva 72a edició. 
 
Atès que pensem que l’actual model d’ExpoEbre no compleix amb les funcions que li són innates, de 
servir de veritable plataforma de promoció i foment del comerç i l’activitat econòmica, ja que compta en 
cada edició amb menys expositors i amb poca participació tant de visitants com d'agents comercials, 
quedant majoritàriament conformada per expositors de caràcter institucional i no comercial. 
 
Atès que part del descens de la presencia d’expositors recau en el fet de que lluny d'afavorir la seva 
participació oferint preus competitius, s'incrementa el preu dels estands per compensar el sobrecost 
que representa el muntatge dels mateixos, unida al descens del nombre de visitants, fa que ExpoEbre 
no sigui un atractiu per als expositors. 
 
Atès que és necessari plantejar i crear una sèrie d’estratègies que permetin rellançar ExpoEbre com la 
fira de fires de manera que aposti per la promoció econòmica i sigui un atractiu per als expositors i 
comerciants del territori i que representi un veritable revulsiu per fer front a la crisi econòmica i 
constitueixi un dels pilars del creixement econòmic de la ciutat, recuperant la seva capitalitat i 
esdevenint una veritable ciutat de les oportunitats. 
 
Atès que Fira Tortosa, a banda d’ExpoEbre, també organitza o col·labora en altres certàmens  com 
EbreOkasió, EbreAmbient, FesTast i TortosAntic, que han de ser també part important de l’oferta 
promocional de la ciutat i el territori. 
 
Atès que davant d'aquestes circumstancies es fa necessari plantejar un nou model de fira  plural i 
multisectorial i, per això, cal comptar amb la participació de diferents sectors econòmics i comercials, 
així com de l’àmbit municipal, i perquè Fira Tortosa necessita incorporar noves  eines de participació 
que portin a una nova ExpoEbre que aposti realment pel creixement econòmic comercial de la ciutat,  
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
PRIMER. Crear, de manera urgent, una taula de treball de promoció de fires conformada per diferents 
representants de l’àmbit econòmic, polític i comercial de la ciutat que serveixi per impulsar ExpoEbre 
2016 i Fira Tortosa i que treballi, entre altres, en: 
 
1. La creació i implementació de noves estratègies que atraguin els expositors i el públic als diferents 
certàmens firals de la ciutat. 
 
2. La creació d’un pla de xoc que rellanci la fira ExpoEbre i Fira Tortosa a nivell territorial, nacional i 
internacional. 
 
3. La revisió dels preus i les condicions als expositors per tal d'incrementar la seva participació. 
 
4. La possibilitat de crear i implementar noves fires que serveixin per atraure agents comercials, 
professionals i públic en general amb vista a la promoció econòmica de la ciutat i el territori en diferents 
sectors. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord a la Cambra de Comerç, Turisme i Navegació de Tortosa, a 
l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre, als sindicats Comissions Obreres, Unió General 
de Treballadors i Unió Sindical Obrera, a les Associacions i Federacions de Comerciants i a l’Associació 
Platigot. “ 
 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC-CP, senyor Enric 
Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyors regidores, senyors regidors,  
 
Les Terres de l’Ebre, com ja és sabut i s’ha dit, tenen grans potencials però pateixen una situació 
d’estancament a nivell econòmic. Ja ho vam posar damunt la taula quan vam parlar del Pla Estratègic 
de les Terres de l’Ebre, el Pla Estratègic que encara està aturat. 
 
Les raons del seu estancament són moltes i variades però destaca, en primer lloc, la manca d’una 
ciutat amb suficient pes econòmic i demogràfic que empenyi i dinamitzi el territori. Això obliga a 
plantejar propostes de futur que desenvolupin tot el seu potencial econòmic i social. 
 
La ciutat de Tortosa ha de ser la peça del motor de creixement del territori per crear riquesa i ocupació a 
les Terres de l’Ebre. Tortosa ha d’apostar fermament per un sector comercial, agrícola, ramader i de 
serveis com una de les nostres principals fonts de riquesa i d'ocupació. Una de les principals eines per 
potenciar el comerç i l’economia locals és la Fira ExpoEbre, que el 2016 recordem que celebrarà la seva 
72a edició. 
 
Al nostre entendre, l’actual model d’ExpoEbre no compleix amb les funcions de servir de plataforma de 
promoció i foment del comerç i l’activitat econòmica. És evident que, quan visites la Fira Expoebre cada 
any, cada edició compta amb menys expositors i amb poca participació de visitants com d’agents 
comercials, que queda majoritàriament conformada per expositors de caràcter institucional i no 
comercial. 
 
Part d’aquest descens  també recau en el fet de que s’incrementa el preu dels estands per compensar 
el sobrecost que representa el muntatge dels mateixos, tal i com va passar el darrer any. Això, unit al 
descens del nombre de visitants, fa que ExpoEbre no sigui un atractiu per als expositors. 
 
Per tant, creiem que és necessari plantejar i crear una sèrie d’estratègies que permetin rellançar 
ExpoEbre com la fira de fires que ha estat. 
 
Una fira que també, Fira Tortosa també organitza o col·labora en altres certàmens com EbreOkasió, 
EbreAmbient, FesTast, Tortosa Antiga, que han de ser també part important de l’oferta promocional de 
la ciutat i del territori. 
 
Cal, entenem, repensar un nou model de fira plural i multisectorial comptant amb la participació de 
diferents sectors econòmics i comercials i socials.  
 
Fira Tortosa necessita incorporar noves eines de participació que portin a una nova ExpoEbre que aposti 
realment pel creixement econòmic i comercial de la ciutat. 
 
Per això proposem crear, de manera urgent, una taula de treball de promoció de fires conformada per 
diferents representants de l’àmbit econòmic, polític i comercial de la ciutat que serveixi per impulsar 
ExpoEbre 2016 i Fira Tortosa i que treballi, entre altres, per noves estratègies que atraguin els 
expositors i el públic, un pla de xoc que rellanci ExpoEbre i Fira Tortosa, la revisió dels preus i les 
condicions als expositors i la possibilitat de crear i implementar, si cal, noves fires. 
 
ExpoEbre i Fira Tortosa han de ser un revulsiu per fer front a la crisi econòmica i un dels pilars del 
creixement econòmic de la ciutat. I així ho creiem i per això hem plantejat aquesta moció. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Sí, senyor alcalde, senyores regidores,  senyors regidors, 
bé, el que vostè diu aquí a la moció és correcte i és evident per a tots, no?, les Terres de l’Ebre és un 
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territori amb una gran potencialitat, però que avui en dia no podem negar que estem, doncs, estancats. 
Ja fa temps que ho estem i no –com es diu vulgarment– no estem aixecant cap. I obliga, per tant, a 
plantejar propostes de futur, propostes de tipus econòmic, social, comercial com és el cas, per sortir-
nos-en de tot això, no? I bé, per un tema, no sols per Tortosa, sinó perquè Tortosa, a més, és la capital 
de les Terres de l’Ebre i aquí competeix l’obligació de tirar endavant, en lo possible, les Terres de l’Ebre 
des del punt de vista econòmic, comercial, social, polític, etc. 
 
Tortosa ha d’apostar –i aquí ho diuen– pel sector comercial, i una des les principals eines que tenim és 
la Fira ExpoEbre, que precisament al 2016, com diuen vostès, celebrarem la 72 edició. 
 
Jo estic d’acord en què el model d’ExpoEbre no correspon al que tindria que ser avui en dia, però abans 
que model, jo parlaria de la ubicació de la Fira ExpoEbre, eh. Una cosa que està al carrer, una cosa que 
la gent diem i jo sempre he dit, no?, va ser un error tremend traure la Fira ExpoEbre del parc municipal, 
un error total i absolut que ha demostrat, s’ha demostrar en què l’afluència de gent  cada vegada és 
menor, no? 
 
I per altra part, no sols és la raó principal, n’hi ha d’altres: preus d’estands i tot això, però també ha 
provocat que molts dels expositors se’n vagin perquè, doncs, allí al pavelló firal realment no és el mateix 
marc que el parc municipal. 
 
Jo sempre ho he dit i ho segueixo dient, i crec que ha perjudicat greument a part de l’economia de la 
ciutat, i em refereixo a l’economia dels bars, restaurants, negocis, comerços que estaven al voltant, que 
són el centre comercial de Tortosa. Però bé, això és un tema, no? 
 
L’altre tema és que hi ha que buscar-li una altre enfocament, cosa que crec que no és fàcil crear una 
nova estratègia, que ja d’alguna banda s’està fent a través de l’equip de Govern “inclosant” noves fires, 
com EbreOkasió, EbreAmbient, no?, FesTast o Tortosa Antic –com vostès diuen aquí–, és precís i és 
necessari buscar això. 
 
Ara bé, jo crec que això hi ha que buscar-ho, fonamentalment, a través de l’equip de Govern i de l’equip 
que l’Ajuntament té en aquest moment dintre d’aquesta casa per tirar endavant, equip que el que ha de 
fer, lògicament, és assessorar-se dels grups municipals, de les entitats socials, comercials, 
empresarials de Tortosa i intentar buscar una solució. La revisió de preus i condicions dels expositors, 
doncs també, però això, més d’una vegada, en comissió informativa se’ns dius el d’allò i allí podem 
actuar i tal. 
 
Per tant, jo estic plenament d’acord en la part argumental de la moció, totalment d’acord, però no ho 
estic en la part dels acords que vostès proposen aquí. Uns perquè ja es porten endavant a través e 
l’Ajuntament de Tortosa –potser hi ha que canviar-los, hi ha que potenciar, hi ha que fer “algo” –, i 
altres perquè també es porten a través de l’Ajuntament de Tortosa i essent informats nosaltres i 
demanada l’opinió a nosaltres. 
 
Per tant, el nostre posicionament serà negatiu a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, nosaltres coincidim amb l’anàlisi que es fa. Creiem que 
és una Fira que, evidentment, té menys expositors que es dediquen al comerç i privats, i una presència 
excessiva, doncs, de l’àmbit institucional i de les administracions públiques. I, a més, també hem 
constatat que hi ha una disminució del públic que acudeix i, fins i tot, que quan s’acudeix a la Fira, 
s’acudeix més com per passar el matí o la tarde i no amb un criteri comercial del que hauria de ser una 
fira comercial. 
 
Entre les propostes que ens han fet arribar, perquè hem parlat amb diversos agents econòmics i 
empreses que han format part de la Fira, una és que caldria una discriminació positiva cap a les 
empreses del territori perquè no poden competir en igualtat de condicions amb empreses més grans 
que tenen una capacitat econòmica més gran, i ens posaven l’exemple, per exemple, quan veiem 
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l’expositor de Montepio de Conductors comparat amb el del RACC, doncs, que és molt més gran perquè, 
evidentment, el RACC té més capacitat econòmica. Una de les propostes seria fer una discriminació 
positiva en el preu cap a les empreses d’àmbit territorial. 
 
Una també de les que ens feien és, a nivell d’EbreAmbient, és una Fira que es va impulsar des de la 
Nova Cultura de l’Aigua i que nosaltres creiem que hauria de ser un puntal d’aquesta Fira i, en canvi, ha 
anat essent arraconada i s’ha quedat estancada. Creiem que les Terres de l’Ebre, sector primari, 
producció local, productes ecològics, apostar per les energies alternatives, són els recursos que tenim 
al territori. Aquesta Fira hauria de ser, precisament, per impulsar, hauria de servir per impulsar aquest 
sector econòmic. I tenim un exemple no molt llunyà, que és el de la Fira Natura que es fa a Lleida, que 
te un gran èxit, u una de les eines que utilitzen és, precisament, aquesta discriminació positiva de la 
que parlàvem. 
 
Una altra de les propostes pot ser la llargada de la Fira, en 4 dies és excessiva, sobretot per a les 
empreses més menudetes que no tenen la capacitat de tenir gent per a aquests 4 dies o han de fer un 
gran esforç a nivell familiar. 
 
I, fins i tot, ens apuntaven el fet de que al mig dia estigui la Fira oberta, que es podria plantejar també 
per facilitar la tasca d’aquestes empreses més menudes, el tancar en algunes hores del migdia.  
 
Creiem que és una proposta també en positiu la que es fa en aquesta moció, que són fets objectius el 
de que la Fira ha baixat en visitants i també en expositors de l’àmbit comercial i privat i que s’hauria 
d’agafar, doncs, des d’aquesta vessant positiva, mirar la manera de redreçar-la i de que contribueixi a 
dinamitzar l’activitat econòmica.  
 
I des de la CUP Alternativa Ecologista, a més, entenem que s’hauria d’optar també per prioritzar aquells 
àmbits de l’economia que més vinculats al nostre territori estan i que, com hem dit ja abans, doncs, la 
producció ecològica, el sector primari i la producció d’energies alternatives. 
 
A nivell d’aquesta taula que es proposa estem d’acord que hi hagin agents socials, des del sindicats 
més representatius a nivell de territori, com les cooperatives agrícoles també del territori, comptar amb 
la URV i també amb representants de la Reserva de la Biosfera i aquells agents que han col·laborat amb 
l’elaboració del Pla Estratègic de les Terres de l’Ebre, així com preguntar a les empreses més vinculades 
al territori, desconeixem si es fa o no es fa però, en tot cas, aquelles que estan presents a la Fira des de 
fa anys, doncs, també preguntar-los-hi propostes de millora. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem 
Tortosa també coincidim en la necessitat de que ExpoEbre necessita canvis i necessita millores, 
necessita un impuls i un revulsiu d’una Fira que va començar essent sobretot agrícola i ramadera, i que 
s’ha anat convertint en aquesta multisectorial, on té un pes important tot el sector serveis i sector 
comerç. 
 
Volíem dir, però, que la realitat –i penso que és bo reconèixer-ho– és que durant tots aquests anys, no 
només de l’actual Govern sinó de tots els governs que han hagut, no?, durant aquests últims 20 anys, 
s’han anat produint canvis i millores en diferents aspectes en la línia, entenc, de millorar per tant, la 
Fira ExpoEbre. Però també pensem que en els moments actuals, tant de crisi econòmica com de la 
realitat d’aquesta Fira, sí que seria bo que ens poguéssim seure a aquesta taula de treball per buscar 
entre tots idees, propostes, com algunes de les que aquí ara, per exemple, s’han comentat, i que tinguin 
una visió estratègica. Una visió estratègica per rellançar aquesta Fira i les diferents fires que es 
produeixen al municipi amb més força. 
 
Per tant, entenent que ExpoEbro necessita canvis, entenent que se n’han fet durant aquests últims 
anys però que, tot i això, la Fira avui en dia no és el que pensem que hauria de ser, votarem 
favorablement per a que es pugui fer aquest treball de manera tranquil·la i consensuada i, sobretot, 
amb una visió estratègica, que pensem que és el que necessita la nostra ciutat. 
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Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Nosaltres, el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya pensem que això que vostès proposen, o sigui, repensar la Fira ExpoEbre, és una cosa que és 
encertada. 
 
Tenim present que la Fira ExpoEbre és una Fira multisectorial, vull dir que també és un lloc –a part 
d’exposar– és un lloc d’anar a passejar, perquè això és a totes les fires multisectorials. Però, no 
obstant, crec que el què proposen també és una visió parcial. 
 
Per què una visió parcial? Perquè pensem que de cara a la promoció econòmica, el que hem de passar 
és primer per tenir un Pla estratègic de ciutat. I aquest Pla estratègic que hem acordat impulsar 
juntament amb Convergència i Unió haurà de ser el que ens digui quines línies estratègiques hem de 
prioritzar per a que la gent de Tortosa, o sigui, els nostres conciutadans tinguin possibilitats de viure 
millor. I, com no, també ens haurà de dir què cal prioritzar en matèria de promoció de comerç i en 
matèria firal. 
 
Una vegada fet això, hem d’establir un consell sectorial, o bé directament a través del Consell de Ciutat, 
per impulsar les polítiques comercials i firals adequades, que és al que es refereix aquesta moció. 
 
Per tot això que hem comentat, el nostre vot serà desfavorable. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, aquesta moció 
tampoc comptarà amb el nostre suport perquè vostè, no sé, quan no té, no sap de què presentar una 
moció ens demana crear taules de treball, ens demana crear plans de xoc, suposo que per imposar o 
establir el que creuria vostè convenient que seria el seu model del que era o del que és una fira. 
 
I nosaltres, el que no volem és tornar a aquell model que tenia el Partit Socialista ara fa una mica més 
de 8 anys, una Fira que no era gratuïta, una Fira que anava a menys, una Fira que perdia visitants i ara 
també li explicaré el què hem anat fent. 
 
Cal, evidentment, treballar per la Fira, per millorar-la, com hem fet i ara li explicaré, i continuar 
juntament amb l’equip de Fira de Tortosa millorant any rera any aquesta Fira i les diferents fires que 
portem a terme. 
 
I amb això li vull dir que des del 2008, quan ja en som responsables aquest Govern, s’han anat 
incorporant nous sectors econòmics dintre de l’ExpoEbre per a les Terres de l’Ebre amb espais 
diferenciats que destaquen la seva rellevància –artesania, emprenedoria, turisme– i que s’han unit ja 
als que teníem de vehicles, maquinaria i medi ambient. I EbreAmbient precisament no està arraconat, al 
contrari, s’ha potenciat de com estava a l’any 2007. 
 
Per tirar endavant aquests espais, a més del treball de Fira de Tortosa, es mantenen contínuament 
relacions i contactes amb diferents entitats, professionals independents i empreses de referència, 
associacions d’artesans també de les Terres de l’Ebre, amb els vivers d’empreses per tal de poder anar 
millorant l’eficiència d’aquesta Fira. 
 
S’ha tornat al model d’entrada gratuïta. Voldria recordar que el Partit Socialista va establir que es 
pagava per entrar a l’ExpoEbre.  
 
Els preus de l’exterior per a automoció  i maquinària s’han reduït un 8,5% respecte al 2007, últim any 
del Partit Socialista. I, a més a més, s’han introduït descomptes addicionals pel volum de metres, que 
poden arribar a tenir un 36% de disminució respecte al que es feia pagar en aquell moment. També 
s’ha disminuït el preu d’un estand a l’interior un 24% respecte al 2007; i també hi ha descomptes per 
volum de metres contractats, que poden arribar fins al 35%. I s’han establert preus ajustats per als 
sectors de nova creació: artesania, emprenedoria i turisme. 
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També s’han eliminat els drets d’inscripció a l’ExpoEbre. Quan governava el Partit Socialista 
obligatòriament havies de pagar 125€ per empresa només pel fet d’anar, a més a més dels metres que 
pagàvem, com hem dit.  
 
I en quant a xifres, també li  explicaré què hem fet o què s’ha produït a la ciutat, perquè del 2006 al 
2007 es van perdre 8000 visitants, é a dir, un 34% menys de visitants, tot i que van fer aquelles grans 
portes obertes per ensenyar el pavelló firal. En canvi, del 2007 al 2015 s’han recuperat 10.000 
visitants i, per tant, ja tornem a la xifra que hi havia quan estava situada al parc de Tortosa. 
 
D’altra banda, també ens diu a la moció i ens parla de que hi ha molts estands institucionals o 
d’organismes públics. També li tornaré a dir una xifra: 2007, últim any del Partit Socialista, 14 estands 
d’organismes públics; 2015, última ExpoEbre, 8 estands d’organismes públics. 
 
A banda d’això també, des del departament de fires, de Fira Tortosa, s’impulsen fires tradicionals. I, a 
més a més de l’ExpoEbre, tenim també com saben EbreOkasió que, com els va informar el regidor a 
l’ultima comissió, ha tingut molt bones dades en aquesta última edició. 
 
I, a més a més, durant aquests últims anys s’han creat 7 noves fires al municipi: la Fira de la 
Clementina, la fira de Festast, la Fira del Rovelló, la Fira de Nadal, la Fira de les Aus, la Fira Tortosa 
Antic. I, a més a més, també es dóna suport a aquelles creades per diferents entitats, com la Fira dels 
Lutiers a Campredó, la Fira de Tardor, la Fira de Sant Joan, la Mostra de Brocanters a Ferreries, etc. 
 
Per tant, aquest és el nostre model de fira, a més a més de millorar la web, fer una nova web, fer un nou 
logo i fer una nova imatge del que és Fira Tortosa.  
 
Per tant, aquest és el nostre model. No és el model que tenien vostès, aquest és un model gratuït, és un 
model que potencia fires, no és un model d’una única fira on es pagava, una fira que, com hem dit, 
anava a menys, encara que s’inaugurés en aquell moment i, per tant, no crec que sigui el més adequat 
per tal de poder-nos donar ni consells ni lliçons del què hauria de ser ExpoEbre.  
 
I, evidentment, el que nosaltres partirem és de quin és l’objectiu que té ExpoEbre –abans ho deia 
també el company d’Esquerra Republicana respecte el que seria, el que s’aportaria després, un pla 
estratègic i quines serien les línies d’actuació previstes– i amb això treballarem i continuarem treballant 
per potenciar aquests sectors econòmics que creiem que són importants a la nostra ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Agrair als grups municipals que 
ens han donat suport a la nostra proposta. 
 
Una proposta absolutament en positiu, senyora Roigé. Vostè no sé perquè sempre es capfica en 
començar sempre a mirar el passat, i mirar “perquè vostès, perquè vostès, perquè vostès”. 
 
Miri, li diré unes quantes coses de les que ha dit. Diu: el número d’estands..... Vostè fa unes 
comparatives perverses, sempre. Recordo que una, la més perversa que ha fet vostè, és el dia que casi 
casi ens va dir que en temps dels socialistes hi havia més excrements de gossos pel carrer que 
actualment. Aquella em va quedar molt gravada. 
 
I ara fa el mateix. Ara fa el mateix, ara diu: ara hi ha estands institucions. I la superfície d’aquests 
estands institucionals? Que se’n recordin els ciutadans de Tortosa quan van anar al pavelló firal, que 
entraven allí i no hi havia més que estands institucionals. I que buscaves estands que havies vist l’any 
passat i no estaven. Això és així. El fet està clar. 
 
I és una proposta absolutament en positiu per tirar endavant una fira que ha estat la fira de fires i, per 
tant, no volem imposar res. 
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Evidentment, nosaltres al nostre programa electoral portàvem impulsar Fira Tortosa, impulsar 
l’ExpoEbre, perquè enteníem que calia fer-ho. I si nosaltres al nostre programa electoral ho portàvem, 
creiem que és lícit, és lícit que ho portem a debatre en aquest plenari. 
 
Els models de fires de pagar, sí senyora. En aquell moment, en temps de bonança econòmica –i inclús i 
així, les recomanacions de la Generalitat de Catalunya ens ho deien– deien que, evidentment, havíem 
de posar un preu per entrar a les fires, perquè sinó s’acabaven convertint només en aquella part 
lúdicofestiva. Què li he dir? Que si vostè ara mira la fira d’aquest any passat  fins aquesta ha minvat, 
fins la part aquesta lúdicofestiva que té la fira ha minvat, la qual cosa vol dir que ni per al firaires, 
deixem-ho dir així per a que ens entenguéssim, sembla que sigui massa atractiva la fira. 
 
Per tant, nosaltres estem convençuts de que el trasllat, senyor Dalmau, del parc –que es malmetia 
molt– va ser un encert, va ser un gran projecte de ciutat. Un gran projecte de ciutat, de consens, 
impulsat en el seu moment per l’alcalde Vicent Beguer en quant es va començar a desenvolupar el Pla 
parcial de l’Hort de Figueres. En posterioritat va ser la modificació puntual que es va dur a terme per 
poder posar el recinte firal al lloc està ara, va ser en temps de Convergència i Unió, quan era alcalde el 
senyor Marià Curto. I, per tant, entenem que la consecució d’un nou recinte firal, obra del Govern 
socialista i de progrés, va ser, al nostre entendre, un encert. Perquè moltes són els ciutats que han tret 
del centre de la ciutat aquest tipus de certàmens i de fires. 
 
Per tant, lamentar que una vegada més no es tiri endavant una proposta que, insisteixo, està feta 
absolutament en un sentit positiu i de col·laborar i tirar endavant. 
 
I senyor Monclús, bé, espero que es donin pressa, perquè sinó, mentrestant què? Diu vostè: és que 
hem de fer un pla estratègic de ciutat amb els socis de Govern. Val, doncs va. Però la fira ExpoEbre 
d’aquí a no res tornarà a estar aquí i hi tornarem. Espero que canviï, espero no tindre que tornar-nos a 
parlar i dir-li: escolti, va veure el què va passar?, va veure el què ha passat? Perquè realment creiem 
que és urgent que hi posem les mesures adequades per a que tiri endavant. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC-CP (3), MT-E (4) i 
CUP–AET-PA (1); i tretze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals de CiU (8), ERC-AM (4) i PP (1). 
 
 
 
 
15. PROPOSTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE SUPORT A LES VÍCTIMES DE LA TALIDOMIDA 
ESPANYOLES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament per tots els grups municipals: 
 
“ BREU HISTÒRIA DE LA TALIDOMIDA A ESPANYA 
 
La Talidomida es patentà a Espanya al març de 1954, es tractava d’un meravellós sedant sense efectes 
secundaris, i a més pal·liava les nàusees i vòmits a les embarassades. Van començar a néixer un 
nombre desproporcionat de nens amb greus malformacions en braços i/o cames, fins i tot mancant 
d’ambdues i, al novembre de 1961, els doctors Widukim Lenz (alemany) i Claus Knapp (espanyol) 
descobreixen la relació entre la Talidomida i les malformacions. Entre novembre de 1961 i maig de 
1962 és retirada al món sencer, tret ... d’Espanya, on es continua venent àdhuc sabent les seves 
conseqüències, almenys fins a 1975. La farmacèutica alemanya Grünenthal va fer a Espanya el seu 
negoci. 
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La catàstrofe de la Talidomida va servir per canviar tota la legislació en matèria de control sanitari de 
medicaments, aliments, begudes i articles de consum humà, per la qual cosa podem dir que gràcies a 
la Talidomida la humanitat pot estar tranquil·la amb les coses que es porta a la seva boca, especialment 
els medicaments. El reconeixement, l’agraïment envers les seves víctimes, a Espanya, ha estat 
absolutament nul. 
 
BREU RESUM DE LA LLUITA D’AVITE EN AQUESTS 11 ANYS 
 
Onze han estat els anys de lluita en la recerca d’una equiparació amb les víctimes de Talidomida de la 
resta d’Europa, i en aquest llarg camí només hem aconseguit un Reial decret (1006/2010) que 
reconeixia únicament 24 persones, i els hi  concedia el que el propi text denomina “Ayuda Solidaria”, o 
dit d’una altra manera més col·loquial, una almoina perquè romanguin callats. 
 
Hem aconseguit també que la Talidomida sigui inclosa en el Reial decret 1851/2009 entre les causes 
que justifiquen una jubilació anticipada amb 56 anys a les persones que superin el 45% de 
discapacitat. Paradoxalment, no hi ha organisme oficial (i gratuït) que reconegui qui és afectat de 
Talidomida i qui no, per la qual cosa orquestrem un Reial decret al que les víctimes de Talidomida no 
tenen possibilitat d’acollir-se per mancar de reconeixement oficial. 
 
I com a colofó demandem pel Civil al laboratori alemany Grünenthal guanyant el judici completament en 
primera instància, sent anul·lat solament per prescripció per l’Audiència Provincial de Madrid. En 
l’actualitat estem a l’espera de la resolució del Tribunal Suprem que deliberarà la sentència el 23 de 
setembre d’aquest any (sense ajudes de ningú ni subvencions de cap empresa ni pública ni privada, 
únicament subsistint amb les quotes mensuals del seus socis). 
 
BREU SITUACIÓ ACTUAL I COMPARATIU, PEL QUE FA A LES VÍCTIMES D’ALTRES PAÏSOS 
 
La comparativa és molt senzilla, es resumeix en dos simples punts: 
 
a) totes les víctimes dels països europeus han percebut : 

1. una indemnització 
2. pensions vitalícies per a les seves víctimes que els garanteix una supervivència digna i sobretot, 

independència 
3. unitats mèdiques especialitzades 
4. gratuïtat en medicaments, pròtesis i ortopròtesis 

 
b) a Espanya, res de res 
 
SITUACIÓ ACTUAL DE LES VÍCTIMES ESPANYOLES EN EL NOSTRE PAÍS 
 
Les víctimes vives de Talidomida que queden a Espanya, la gran majoria, sobreviviu de les ajudes 
familiars, la caritat, l’església, les institucions d’ajuda social i, fins i tot, exercint la mendicitat pels 
carrers de les grans ciutats. Petit favor per a aquells a qui la humanitat deu tant. 
 
Per tot l’exposat, es demana al Ple de l’Ajuntament de Tortosa, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer - Declarar el suport unànime i solidari de l’Ajuntament de Tortosa envers les víctimes de la 
Talidomida a Espanya i, en particular, a l’Associació AVITE, per la seva lluita incansable i sense treva, en 
pro i a favor de les víctimes d’aquest fàrmac a Espanya, pel deute històric que el nostre país té amb els 
afectats i els seus familiars, des de fa 60 anys. 
 
Segon - Instar i escriure a la farmacèutica alemanya Grünenthal, l’imperi farmacèutic mundial i 
establerta a Espanya, responsable de la massacre, sol·licitant-li que sense dilació, indemnitzi els 
afectats espanyols, a la següent adreça: 
 
Director General de Grünenthal Espanya 
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C/ Dr. Zamenhof, 36 
28027 MADRID 
 
Tercer - Que independentment a la indemnització a la qual puguin tenir dret cadascun dels afectats, pel 
dany que li va produir la farmacèutica en els seus cossos abans de néixer, a més a més dels danys 
nous, continus i permanents que segueixen apareixent en els seus cossos cada dia, després de 60 
anys, instar també i escriure des d’aquest Ajuntament, al President del Govern d’Espanya, perquè com a 
mesura social, el Govern de la nació (o a través de l’organisme que correspongui), filtri qui pot ser 
afectat o no, de Talidomida a Espanya i, concedeixi pensions vitalícies als afectats, fins que morin, com 
estan percebent els afectats de la resta de països del món, menys a Espanya, a la següent adreça: 
 
Sr. Presidente del Govern 
PALACIO DE LA MONCLOA 
Complejo de la Moncloa 
Av. Puerta de Hierrro, s/n 
28071 MADRID 
 
Quart - Enviar l’acta i l’acord adoptat per aquest Ajuntament, respecte a aquesta moció, tant a 
l’Associació AVITE (C/Llevadora Carmita, 1, 2 H 30820 ALCANTARILLA - Múrcia), com al laboratori 
alemany Grünenthal establert a Espanya, com a multinacional, i també al Govern d’Espanya, 
representat pel seu President del Govern. 
 
Tortosa (Terres de l’Ebre), 28 d’octubre de 2015 

 
 

Meritxell Roigé i Pedrola 
Portaveu del GM de CiU 

 
 

Josep Felip Monclús Benet 
Portaveu del GM d’ERC 

 
 

Jordi Jordan Farnós 
Portaveu del GM de Movem Tortosa - Entesa 

 
 

Enric Roig Montagut 
Portaveu del GM del PSC-Candidaturade Progrès 

 
 

Xavi Rodríguez Serrano 
Portaveu del GM de la CUP 

 
 

Xavier Dalmau Sàlvia 
Portaveu del GM del PP “ 

 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament el senyor Alcalde diu: Aquesta és una moció que ens fan arribar l’Associació, que 
subscriuen tots els grups i, per tant, entenc que amb una intervenció de tots els grups n’hi hauria prou. 
Però, en tot cas, si se suscita més debat, doncs, ho faríem. Donaríem l’ordre, doncs, com solem fer: de 
major a menor. I si no hi ha segon torn, doncs, entenc que s’aprovarà per unanimitat, donat que ve 
signada per tots. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé: 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora i portaveu del grup municipal de CiU, senyora 
Meritxell Roigé i Pedrola: Gràcies senyor alcalde. 
 
Com ha dit l’alcalde, aquesta és una moció que ens han fet arribar l’Associació AVITE de víctimes de la 
Talidomida a Espanya i que hem subscrit tots els grups municipals. 
 
Com saben, milers de persones a tot el món –també a casa nostra– van patir, als anys 60, els efectes 
d’aquest medicament. Un medicament que se subministrava a les persones embarassades per mitigar 
els vòmits i que va tenir un efecte devastador sobre els nadons. Molts naixien sense extremitats, i el 
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fàrmac va provocar el que es anomenar “la catàstrofe de la Talidomida”. 
 
Van nàixer molts xiquets arreu del món amb diferents malformacions irreversibles. Molts d’aquests, en 
créixer, van tenir i tenen dificultats per tal d’integrar-se a la societat, a causa de la seva disminució. 
 
I, una vegada determinada la relació entre el medicament i les malformacions, la Talidomida es va 
retirar de les farmàcies de tota Europa, menys de l’Estat espanyol, on es va prescriure fins l’any 1975 
aproximadament. 
 
Aquesta Associació porta molts anys lluitant pel reconeixement d’aquestes víctimes, reclamant a l’Estat 
espanyol l’adopció de mesures per pal·liar els danys causats a totes aquestes persones, com s’ha fet a 
la majoria de països europeus. 
 
A Espanya, incomprensiblement, no es vol reconèixer una mesura que avui passa per reclamar a la 
farmacèutica responsable d’aquest medicament que faci front a les seves responsabilitats i, al Govern 
de l’Estat, que determini el nombre total d’afectats i estableixi mesures de suport en forma de pensions. 
 
Som a temps encara de rescabalar aquell dany causat a moltes persones, encara que sigui amb anys 
de retard. I, des de l’Ajuntament de Tortosa, hem volgut també aportar el nostre petit gra de sorra per a 
que aquesta situació tan injusta s’acabi resolent. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC-AM, senyor Josep 
Felip Monclús i Benet: Gràcies senyor alcalde. 
 
Nosaltres hem subscrit també aquesta moció que ha entrat per a que l’Ajuntament de Tortosa li doni 
suport. 
 
Sabem que la Talidomida és un fàrmac teratogènic. Sabem que va ser receptat entre l’any 1956 i el 63. 
Es receptava com a sedant i també per mitigar les nàusees que provoca en algunes dones l’embaràs, 
sobretot els primers mesos de l’embaràs. I com a sedant va tenir un gran èxit popular perquè era un 
medicament que es deia que no tenia, pràcticament, cap efecte secundari. Imagineu-vos.  
 
Aquest medicament va provar milers de naixements de xiquets i xiquetes que estaven afectats de 
dismèlia, o sigui, això vol dir que les extremitats són més curtes i, en alguns casos més extrems, inclús 
la manca de les quatre extremitats. 
 
La talidomida és un medicament que afectava al fetus, tant si la mare se’l prenia directament com a 
sedant o calmant de les nàusees, o inclús si se l’havia pres el pare, perquè es transmet a través de 
l’esperma. Per tant, quan s’ajunta un òvul amb un esperma, ja al moment de la concepció, pot 
interactuar. 
 
I com interactua? Interactua perquè quan comencen a formar-se els vasos sanguinis de les extremitats, 
com si diguéssim, els atrofia i, per tant, aquelles extremitats no poden créixer. 
 
Els experiments han demostrat de manera concloent que la pèrdua de vasos sanguinis de nova 
formació és la causa principal –com ja he dit– de la teratogènesi que provocava la talidomida. 
 
A l’Estat espanyol va haver un laboratori que va vendre productes afectats des de l’any 1957 fins a 
finals del 62’, i es calcula que hi ha unes 3000 persones afectades. I al 2013, un jutge de Madrid va 
reconèixer la lluita d’aquesta Associació –de la gent que està afectada–, però al setembre del 2015 el 
Tribunal Suprem va descartar indemnitzar-les, per això donem recolzament a aquesta moció que han 
entrat. 
 
De totes maneres, també l’aspecte positiu d’aquesta gran catàstrofe –i no ho entenguin com a 
positivitat, perquè s’hagués pogut aprendre d’una altra manera, i la ciència avança a base de donar-
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se’n compte dels grans errors o dels errors– és que abans, pràcticament, no hi havia cap país que 
tingués un control sobre els medicaments quan es traïen al mercat, i avui en dia, després d’aquesta 
catàstrofe es van començar a promulgar lleis de control dels medicaments, i també l’exigència que 
aquests siguin sotmesos a un assajos farmacològics en diferents fases, que és el que avui en dia es fa i 
per això, tot i així, alguns medicaments es trauen després de tots aquests assajos a la venda al públic, i 
també s’han de retirar després perquè es veu que tenen defectes perjudicials per a la salut. Per tant, 
medicaments quants menys, si no són totalment necessaris, millor. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de MT-E, senyor Jordi 
Jordan i Farnós: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem Tortosa també ens hem posat al 
costat d’aquesta moció de suport a les víctimes de talidomida. 
 
Jo no tornaré a explicar el que acaben de dir els portaveus, perquè penso que ja la gent ho ha escoltat. 
És evident que es van fer malament les coses, és evident que hi ha moltes víctimes d’allò que va passar 
entre els anys 50’, 60’, fins a l’any 1975 i, per tant, donem suport en la línia del que ens proposen des 
d’aquesta Associació. 
 
Per una banda, exigir a la farmacèutica les indemnitzacions corresponents a totes les persones que han 
patit les conseqüències d’aquest medicament i, per tant, ens posen al costat de les persones i no al 
costat de la gran indústria farmacèutica. 
 
I, en segon lloc, també exigir al Govern de l’Estat que pugui tirar endavant, pugui concedir pensions 
vitalícies a les persones que patiran les conseqüències d’aquest medicament fins a la seva mort. I, per 
tant, votarem favorablement. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC-CP, senyor Enric 
Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, en primer lloc, 
reconèixer la tasca que des de l’Associació AVITE s’està fent per la catàstrofe de la talidomida, que va 
deixar moltes víctimes que, tot i ser reconegudes per l’Estat, no poden rebre indemnitzacions per 
considerar que els danys han prescrit. 
 
Si mirem la comparativa, es pot resumir en tres punts: Tots els afectats dels països europeus han rebut 
una indemnització, pensions vitalícies, unitats mèdiques especialitzades i gratuïtat en medicaments, 
pròtesis i ortopròtesis. A Espanya no han rebut res. 
 
Les víctimes sobreviuen ajudats per les famílies, de caritat, ajuts socials o exercint en molts casos la 
mendicitat. I això entenem que no pot ser així de cap de les maneres. 
 
Aquesta situació entenem que no és de rebut i, per tant, donem el nostre suport a la moció per tal de, 
per un costat, declarar el suport unànime a les víctimes de la talidomida; instar a la farmacèutica 
Grünenthal que indemnitzi als afectats espanyols; i –com aquí ja s’ha dit– que el Govern concedeixi 
pensions vitalícies als afectats, com a la resta de països europeus. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de la CUP-AET-PA, 
senyor Xavier Rodríguez i Serrano: Tenim un altre exemple de quina postura s’adopta des de l’Estat 
espanyol quan hi ha un conflicte d’interessos entre les grans multinacionals –en aquest cas 
farmacèutiques–, i els interessos de les persones més febles –en aquest cas les víctimes d’aquesta 
malaltia–, fins arribar al surrealisme.  
 
Per exemple, es fa aprovar que les persones majors de 55 anys afectats i afectades per la malaltia i que 
tinguessin una discapacitat de més del 45% podrien cobrar una pensió. Però resulta que no hi havia cap 
organisme estatal que estigués capacitat per dictaminar qui tenia aquesta malaltia, de manera que no 
ha hagut cap persona a l’Estat espanyol que hagi cobrat aquesta pensió.  
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Mentre a la resta d’Europa s’han cobrat pensions vitalícies, s’ha tingut una assistència sanitària 
especialitzada, s’ha tingut la gratuïtat de medicaments, pròtesis, etc., a l’Estat espanyol zero ajudes. Un 
Estat que es dedica a rescatar al senyor Florentino Pérez en el projecte del Càstor, però que és incapaç 
d’estar al costat de les persones més febles. 
 
I això s’ha fet així des del 1975, és a dir, amb tots els governs, amb tots els colors que han passat pel 
Govern de l’Estat a Madrid. 
 
Des de la CUP Alternativa Ecologista pensem si podria ser també a nivell municipal el tenir un cens de 
les persones que estan afectades i, fins i tot, fer un cert reconeixement. I si es pogués estudiar la 
possibilitat de que al menys aquestes persones poguessin gaudir d’algunes bonificacions en alguns dels 
serveis que es presten a la ciutat per, a més d’assumir aquesta moció, doncs, traslladar un cert benefici 
a les persones afectades. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Rodríguez. Estudiarem la proposta. El 
tema del cens és, com sap, una mica delicat, en tant en quant haurà de ser, òbviament, voluntari. Però, 
en tot cas, farem que ho estudiïn els serveis tècnics de la casa. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP, senyor Francesc 
Xavier Dalmau i Sàlvia: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, és lògic, no?, que tots 
ens solidaritzem amb les víctimes espanyoles de la talidomida. 
 
Un fàrmac, un medicament que es va patentar a Espanya l’any 1954 i que va causar malformacions a 
les persones recent nascudes, al menys fins l’any 1975. 
 
Això és una catàstrofe, és evident. I que ha servit per canviar tota la legislació en matèria de control 
sanitari de medicaments, d’aliments, de begudes i d’articles de consum humà. 
 
L’Associació de Víctimes de la Talidomida d’Espanya, i altres com l’AVITE, ja porten 11 anys reivindicant 
l’equiparació del tractament i el reconeixement de les persones afectades a l’Estat espanyol amb les de 
la resta d’Europa, en una comparació que en aquest moment és desfavorable per a nosaltres, per a 
l’Estat espanyol, Catalunya i els afectats que hi ha de la talidomida en ells dos. 
 
A pesar de que, el passat dia 23 de setembre, la Sala del Civil del Tribunal Suprem va acordar rebutjar 
els recursos d’AVITE per a que es reconegués el dret de les víctimes a percebre una indemnització de la 
farmacèutica alemanya Grünenthal per entendre que ha prescrit l’acció, ha prescrit. Però per això hi ha 
que destacar la necessitat de que les administracions públiques facin tot el que puguin i tot el que està 
a les seves mans per a que, en la mesura del possible, doncs, “subsanar” o atenuar, en aquest cas, el 
dany d’aquestes persones, sense que tinguéssim a les nostres víctimes en un greuge comparatiu 
constant respecte a les víctimes de la resta d’Europa. 
 
Nosaltres també votarem a favor d’aquesta moció. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
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16. PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA, DE MOVEM TORTOSA – ENTESA, DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – 
CANDIDATURA DE PROGRÉS I DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE 
SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ GARANTIA +55. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pels grups municipals de Convergència i Unió, 
Esquerra Republicana de Catalunya, Movem Tortosa – Entesa, Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés i Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Ecologista. 
 
“ Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població activa major de 
55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació d’una activitat laboral amb 
garanties desprès de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a modificar les seves 
trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial que hi hagi una 
major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció per desocupació. 
 
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a caure a l’atur 
de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga durada, és evident que en poc 
temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de protecció contributiu a un d’assistencial, en 
el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una futura possible pensió de jubilació, excepte els 
que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de 
cotització. 
 
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per desocupació, a partir 
dels reials Decret llei 20/2012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la intensitat de la protecció elevant 
l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, passant a computar els 
ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint 
la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55 anys, què és l’únic subsidi que cotitza, del 125% 
de la base mínima de cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la 
protecció per desocupació en els majors de 55 anys. 
 
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha prioritzat la 
suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que s’ha deixat sense 
protegir adequadament a les persones majors de 55 anys i, fins i tot, de més de 45 anys, desatenent a 
tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-les als marges dels 
sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot 
desprès de llargues carreres de cotització. 
 
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles persones que són 
expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant les estratègies d’accés a una 
pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i possibilitats 
individuals. 
 
Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col·lectiu de persones 
que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida activa cobrant, si 
compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també afecta als seus futurs drets de 
jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un context on s’ha augmentat l’edat 
ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o perquè augmentaran proporcionalment els 
anys de cotització mínima per al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més 
llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o 
perquè se’ls aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions. 
 
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més de 426 euros 
mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren res, 
entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió social. 
 
Aquest col·lectiu que voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important que es prioritzin 
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actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per tal que se’ls asseguri 
unes pensions dignes. 
 
Per tot l’exposat, es demana al Ple de l’Ajuntament de Tortosa, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer - Crear la prestació “Garantia+55” per a les persones de més de 55 anys que es trobin en 
situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació per 
desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i que contempla: 
 
a) una prestació econòmica igual al SMI vigent. 
b) el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la mateixa quantia 

que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la percepció d’aquesta prestació, a 
efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació. 

 
Segon - Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta social 
europea. 
 
Tercer - Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal simplificar i 
racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració de l’administració central. 
En conseqüència, abordar i millorar les inequitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les 
prestacions econòmiques amb altres rendes (salarials o no). 
 
Quart - Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, concretament, de les 
majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones. 
 
Cinquè - Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de formació 
amb continguts reals. 
 
Tortosa (Terres de l’Ebre), 28 d’octubre de 2015 

 
 

Meritxell Roigé i Pedrola 
Portaveu del GM de CiU 

 
 

Josep Felip Monclús Benet 
Portaveu del GM d’ERC 

 
 

Jordi Jordan Farnós 
Portaveu del GM de MovemTortosa - Entesa 

 
 

Enric Roig Montagut 
Portaveu del GM del PSC – Candidatura de Progrés 

 
 

Xavi Rodríguez Serrano 
Portaveu del GM de la CUP ” 

 

 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació el senyor Alcalde diu: De forma semblant a l’anterior, aquesta és una proposta que ens fa 
arribar la Unió General de Treballadors per a que també féssim, si era possible, una aprovació el més 
majoritària possible, inclús una presentació. Al final ho hem presentat, em sembla, tots els grups 
municipals menys un.  
 
Per tant, donat que el que no l’ha signat és el Partit Popular, faríem la mateixa dinàmica que l’anterior. I 
si hi ha algú que vol intervenir en un segon torn, doncs, que m’ho manifesti i així ho faríem. Sinó, ho 
faríem en un únic torn. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé: 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora i portaveu del grup municipal de CiU, senyora 
Meritxell Roigé i Pedrola: Gràcies senyor alcalde. 
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Aquesta és una declaració d’intencions, una moció de suport a la creació de la prestació Garantia +55. I 
ens la demana, com ha dit l’alcalde, la UGT, que la portem a la seva aprovació i subscrivim com a grup 
municipal, tot i que a ningú se li escapa que és difícil d’implementar –i en alguns casos complex– però, 
tant de bo es pugui arribar a aplicar. 
 
Aquesta Garantia de +55 és una proposta per resoldre la situació que es troben molts aturats majors de 
55 anys. I es tracta d’un pla de rescat, creant una prestació que garanteixi, com he dit, a aquestes 
persones que avui estan a l’atur puguin cobrar aquesta prestació, aquest salari mínim interprofessional, 
que és el que demana la moció, que és el que hem dit que en alguns moments pot arribar a ser difícil, 
però que creiem que caldria arribar a fer-ho possible. 
 
Aquest és un col·lectiu que és molt vulnerable per patir pobresa, exclusió social en els últims anys de la 
seva vida activa, abans d’arribar a la jubilació. I amb aquesta proposta, el que es planteja és reforçar la 
contribució dels majors de 55 anys a la Seguretat Social per tal de que puguin garantir també, ells 
mateixos es puguin garantir unes pensions dignes una vegada jubilats. 
 
L’objectiu també ha de ser que aquestes persones de més de 55 anys que han tingut una àmplia 
trajectòria professional, si els últims anys queden fora del mercat laboral, no els acabi això condicionant 
la seva pensió futura. 
 
I finalment, i més enllà d’aquestes xifres i del que suposa i del drama que pateixen moltes d’aquestes 
famílies que tenen aquesta situació, penso que el que cal avui és manifestar i fer veure aquesta moció,  
aquest col·lectiu en contra la situació que estan tenint i contra el que estem obligats a lluitar-hi. No 
podem permetre que es dilapidi el capital, l’experiència que tenen aquestes persones que, per culpa 
d’una situació econòmica, han perdut la feina i es troben avui en una situació d’alta vulnerabilitat. 
 
L’acord d’avui va adreçat, precisament, a corregir també aquesta situació i fer-nos, també, estar al 
costat d’ells per tal de poder arribar a corregir aquesta situació que està afectant a molts dels nostres 
conciutadans. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC-AM, senyor Josep 
Felip Monclús i Benet: En una època de crisi econòmica com ara, els més perjudicats són els 
treballadors temporals perquè estan molt desprotegits i amb molts precarietat; també els joves, que 
tenen moltes dificultats per trobar la primera ocupació i, al mateix temps, guanyar experiència –els hi 
diuen: escolta, és que no tens experiència, no et podem contractar. I clar, si no em contractes, no en 
tindré mai–; i també els treballadors de més edat, que han perdut el lloc de treball i no aconsegueixen 
trobar-ne un altre. 
 
Si ja entre els que tenen més de 45 o 50 anys i que porten molt de temps aturats, buscar feina és una 
cosa difícil, quan se superen els 55 trobar ocupació per arribar a la jubilació és especialment difícil. 
Estem parlant de persones que en la majoria de casos ja han cotitzat molt de temps, ja han pagat 
impostos durant molts anys i que ara es troben amb dificultats econòmiques per arribar a final de mes. 
I, a més, dificultat econòmics per després poder computar els anys necessaris de cara a la seva 
jubilació. 
 
Per tant, aquestes persones mereixen ser correspostes amb l’atenció necessària per part de la nostra 
societat, i per aquest motiu votarem a favor de la mesura que es proposa. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de MT-E, senyor Jordi 
Jordan i Farnós: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, també ens sumem a aquesta moció que està 
proposant i tirant endavant la UGT –la Unió General de Treballadors– i que pensem que és molt 
positiva. 
 
Hem de recordar, una vegada més, que estem en una crisi econòmica que s’ha resolt d’una manera, al 
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nostre entendre, negativa en quant a totes aquestes polítiques de retallades i neoliberals que s’han dut 
a terme i que han provocat més desigualtat. 
 
I, precisament, un dels col·lectius més afectat són les persones de més de 55 anys, moltes de les quals 
estan en una situació d’atur, en una situació molt complicada i que en molts casos és difícil que es 
puguin tornar a incorporar al món del treball. 
 
A més a més, com ha s’ha dit també aquí, aquestes persones estan molt a prop de la jubilació i, per 
tant, en funció del què cobrin els últims anys, acabaran tenint unes pensions i unes altres.  
 
I és per això que aquesta moció el que reclama és que, en primer lloc, es creï aquesta prestació de 
garantia de més de 55 anys per a que aquestes persones puguin tenir una vida millor durant els últims 
anys laborals. Però que també, a la vegada, cotitzi encara millor per a que pugin tenir en el futur una 
pensió digna. 
 
Per tant, pensem que és molt positiva aquesta reclamació i esperem que es pugui tirar endavant pels 
diferents organismes. 
 
En un segon punt també es reclama que s’aposti per un salari mínim interprofessional de 1000€. 
Sabem que això és difícil, però també sabem que estem molt lluny de la mitjana europea i que, per tant, 
el que cal no és anar cap a baix, sinó cap a apropar-nos a la mitja europea. 
 
I també un element que des del nostre grup municipal volem destacar és el fet de que cal finalitzar amb 
l’estigmatització d’aquest col·lectiu, de que perquè són de persones de 55 anys, no tenen el mateix 
valor que persones joves. I en aquest sentit, penso que és important que avui, de manera pública, 
donéssim suport a totes aquestes persones que tenen 55 anys i això, com a positiu, per exemple fa que 
també tinguin més experiència i que tenen tot el dret a voler, a poder treballar. 
 
Per tant, des de Movem Tortosa votarem favorablement aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC-CP, senyor Enric 
Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, com aquí ja s’ha 
dit, la greu crisi econòmica que patim des de fa molt de temps sacseja, especialment, les classes 
treballadores i l’economia de molts ciutadans i ciutadanes. 
 
Això, junt a la manca de polítiques d’ocupació dels governs actuals, les retallades i la reforma laboral 
del Partit Popular –que torno a recordar, amb el suport de CiU– han donat lloc a una situació que ha 
estat fulminant per a determinats col·lectius, com ara els joves o majors de 55 anys. 
 
Primer, el Govern del Partit Popular va reduir les prestacions a partir del sisè mes per als nous 
beneficiaris. Després va endurir els requisits per accedir a l’ajut de 426 € per a aturats que haguessin 
esgotat les seves prestacions. I finalment va endurir les condicions per cobrar el subsidi, especialment 
als majors de 55 anys. 
 
Els aturats majors de 55 anys representen el 19,6% del total de la taxa d’atur i suposen la majoria de 
l’atur de llarga i de molt llarga durada. La seva taxa d’ocupació és del 48,7%. Les dificultats per trobar 
feina els porta a exhaurir la prestació contributiva d’atur. Vuit de cada 10 persones aturades més grans 
de 55 anys cobren 426 euros o no cobren res. 
 
Portem més de 6 anys de crisi i ni una sola de les mesures encaminada a sortir-ne, per afavorir a 
aquestes persones. La crisi ha generat noves desigualtats i cal adaptar-les a les noves realitats socials. 
Les diferents reformes legals, han operat en contra de les persones més grans de 55 anys. Ara 
necessitem que ho facin a favor, perquè els majors de 55 anys poden ser els pobres del futur. 
 
També en clau local voldria fer un incís, sobretot per a tots aquells que puguin pensar que aquestes són 
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qüestions de caràcter supramunicipal i que aquí, en aquest plenari, aquests debats no són necessaris. 
Els hi vull recordar que el nostre territori i la nostra ciutat, concretament des del 2008 fins ara, ha anat 
patint un procés de desindustrialització molt important, que ha deixat sense feina molts tortosins i 
tortosines, així com en el conjunt de les Terres de l’Ebre. 
 
Els hi vull recordar que, en la major part dels casos, els perfils de les persones que han anat a l’atur és 
d’edats compreses entre 45 i 55 anys. Persones amb una formació acadèmica baixa i amb una llarga 
trajectòria a la mateixa empresa, per tant, molt especialitzats en les feines concretes, que difícilment 
tenen substitució en d’altres empreses. 
 
Bona part d’aquestes persones continuen a l’atur. La crisi econòmica que no acaba de desaparèixer, la 
manca de llocs de treball en el territori i d’altres factors fan que molts d’ells, després de perdre aquella 
feina, no s’hagin pogut reinserir al mercat de treball, per la qual cosa les prestacions d’atur i subsidi són 
la seua font d’ingressos habitual. 
 
Això fa que en els darrers anys de la seua vida laboral es vegi minvada la seva cotització de cara a la 
jubilació i, en molts casos, la reforma laboral del Partit Popular ha deixat en una situació de desempara 
absoluta a bona part d’aquest aturats. 
 
Per tant, aquesta situació tan generalitzada, malauradament, arreu del nostre país té en la nostra ciutat 
i en les Terres de l’Ebre també una incidència important. Per aquests motius, el nostre grup ens 
subscrivim a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya. 
 
Aquest sindicat considera molt preocupant la situació d’aquest col·lectiu –unes 78.000 persones a 
Catalunya i unes 470.000 a l’Estat– que, a conseqüència de la crisi i la reforma laboral, es veuen 
expulsats del mercat de treball i condemnats a una situació de vulnerabilitat econòmica i social. 
 
La proposta de UGT es tradueix en forma de prestació econòmica igual al salari mínim interprofessional  
vigent, que per al 2015 recordem que és de 648,60 euros mensuals. L'organització, com ja s’ha dit 
aquí, continua apostant per un salari mínim de 1.000 euros que s'acosti als estàndards dictats per la 
Carta Social Europea. 
 
De cara al futur, la idea de Garantia +55 és traduir-se en una pensió digna amb el manteniment d’entre 
el 90% i el 100% del conjunt de les bases de cotització, a efectes del càlcul de les prestacions de 
Seguretat Social per incapacitat, mort i supervivència i jubilació. 
 
Per justícia social i cohesió social, igualtat i solidaritat, i per un estat del benestar és necessari rescatar 
a les persones que ho necessiten, i més en casos com els aturats més grans de 55 anys. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de la CUP-AET-PA, 
senyor Xavier Rodríguez i Serrano: Bé, abans de començar l’argumentació, ens agradaria recordar que 
les reformes laborals vingudes des de Madrid s’han fet amb els governs de tots els colors. Els 
contractes temporals, les ETT’s , l’ abaratiment de l’acomiadament, han hagut partits al Govern de tots 
els colors. 
 
La CUP Alternativa Ecologista votarà a favor d’aquesta moció perquè creiem que aquestes persones 
viuen en una situació molt dramàtica. Però volem fer algunes consideracions perquè creiem que és una 
moció que es queda curta. I en positiu, però volíem fer algunes consideracions. 
 
La primera és que, evidentment, pal·liarà, en cas de que s’apliqués, pal·liaria les condicions de vida de 
persones majors de 55 anys que realment ho estan passant molt malament. Però la situació és de tal 
nivell d’emergència social que ens plantegem perquè es queda tan curta aquesta moció que presenta 
la UGT. 
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Des de la CUP Alternativa Ecologista apostem per una renda garantida universal que no estigui limitada 
a determinats sectors de la població, perquè ens plantegem: què passa amb, per exemple, les dones 
que no arriben a cotitzar 15 anys però que s’han dedicat a tenir cura de la llar, dels fills, etc.?  O què 
passa en un context de cada vegada més precarietat laboral en les persones que, tot i haver passat la 
major part de la seva vida treballant, no han sigut capaces de cotitzar els 15 anys que parla aquesta 
moció. 
 
Per altra banda, també creiem que quan s’aborda una moció d’aquest tipus, caldria posar-se en 
contacte amb els col·lectius que estan treballant a nivell de carrer i que estan lluitant. Hi ha molts 
col·lectiu amb persones de més de 45 anys que estan mobilitzant-se al carrer i que estan fent 
demandes que van més enllà de les que hi ha recollides en aquesta moció. 
 
I creiem que és un reflex del tipus de sindicalisme que s’ha fet a l’Estat espanyol, al menys per part dels 
sindicats majoritaris. Un sindicalisme que no ha sigut guerrer, que no ha sigut combatiu amb l’Estat, 
que s’ha limitat a fer demandes de mínims i que segurament, com a conseqüència d’aquesta manera 
d’operar, doncs, estem vivint en l’època de majors retallades a nivell social des de que es va instaurar 
la democràcia. Tot i això, la CUP Alternativa ecologista votarà a favor. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores,  senyors regidors, bé, 
per a nosaltres tot lo que suposi lluitar contra l’atur i imponderables incògnites futures, doncs, bé està. 
Bé està i ha de ser un tema prioritari, i jo crec que ho és, avui, per a tots nosaltres, envers tots els 
segments del col·lectiu d’aturats i, per tant, també per a aquest col·lectiu d’aturats que estem tractant 
en aquesta moció de més de 55 anys. 
 
La lluita contra l’atur, jo vull recordar, s’instrumentalitza de formes diferents, i una d’elles –potser la 
més important– lògicament és millorant l’economia. I en aquest sentit i en aquesta línia cal recordar 
que al 2014 –al 2014, l’any passat– el creixement de l’economia espanyola va ser de l’1,4% , quan la 
Unió Europea ho va fixar en l’1,2%. O que al 2015 –l’any que estem– ja s’han creat 500.000 llocs de 
treball. Pregunta: Què succeïa abans del 2011? Bé, aquí està la pregunta. 
 
Avui la Unió Europea, d’1.082.000 llocs de treballs creats, 500.000 ho han estat a l’Estat espanyol. El 
85% del treball juvenil –50.000 de 59.000– s’ha creat a l’Estat espanyol. Dels 292.000 llocs de treball 
indefinits –indefinits– 167.000 s’han creat a l’Estat espanyol. I amb el que respecte al tema –sempre 
dolorós i que quedi clar– dels majors de 45, i ara, 55 anys, des de l’inici de la legislatura hi ha 511.000 
afiliats més a la Seguretat Social. 
 
Al període –i cal recordar– de 1996 a 2004 l’atur es va reduir en 813.375 persones o llocs de treball. 
En el període del 2004 a 2011 l’atur va apujar a 2.240.813 persones o llocs de treball. I en el període 
de 2011 al 2015 l’atur –fins ara– s’ha abaixat en 302.055 llocs de treball. 
 
Evidentment i malauradament queda molt per fer, ojalà no tinguéssim parats, ojalà tothom tingués... hi 
hagués la plena ocupació, no?, però bé, l’important –insisteixo– és que s’està lluitant. L’important 
–insisteixo– és que s’estava baixant per una pendent i ara, al menys, s’ha estabilitzat aquesta baixada i 
s’està començant a remuntar. Tot i que,  jo recordo i per això ho he dit al principi, imponderables 
incògnites futures, l’economia és una ciència molt poc exacta i en qualsevol moment pot passar 
qualsevol cosa que destaroti el que s’ha planificat des d’un punt de vista econòmic. 
 
Jo el que vull ressaltar aquí, per tant, és que l’Estat està fent tot el que pot i pren totes les mesures que 
pot per reduir l’atur i, entre ells, aquest tipus d’atur, no? 
 
És evident que qualsevol mesura que s’aporti a aquesta lluita, com la que s’està aportant per la UGT, 
per a l’Estat del Partit Popular és tan bona com qualsevol que ella aporti, perquè l’important és abaixar 
l’atur, l’important és evitar que persones de 55 anys es quedin a l’atur, amb dificultats molt importants 
per arribar als 60 anys i poder cotitzar i rebre una pensió digna, com aquí s’està expressant. 
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Per aquest motiu, nosaltres votarem favorablement a la moció. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
17. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOCIÓ DE SUPORT PER EXIGIR UNA NOVA LLEI REGULADORA DE 
DRET A L’HABITATGE QUE GARANTEIXI LES MESURES DE MÍNIMS PER FER FRONT A L’EMERGÈNCIA 
HABITACIONAL. 

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita per tots els grups municipals: 
 
“ Exposició de motius 
 
I 
 
L’actual crisi econòmica i l’augment de l’atur ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de 
persones que degut a les dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats 
bàsiques. Aquesta situació ha provocat que moltes famílies no pugin fer front a les quotes hipotecàries o 
de lloguer del seu habitatge habitual. 
 
Això s’ha traduït en milers de desnonaments a tot l’Estat espanyol i que milers de persones hagin 
vulnerat el seu dret a un habitatge digne, havent d’afrontar situacions de gran vulnerabilitat, precarietat 
extrema, pobresa i exclusió social, econòmica i residencial. 
 
Segons dades del Consell General del Poder Judicial, des del 2007 fins el primer trimestre del 2015 
s’han produït a l’Estat espanyol 624.690 execucions hipotecàries, 8.178 en el primer trimestre de 2015. 
A aquestes alarmants xifres cal afegir l’augment de les dificultats per fer front al pagament del lloguer 
que cada vegada afecta a més persones. El CGPJ ha comptabilitzat la preocupant xifra de 397.954 
desnonaments des de l’inici de la crisi al 2007 fins el primer trimestre de 2015 i només en el primer 
trimestre de 2015 s’han executat 9.917 desnonaments. 
 
Ens trobem davant d’una situació d’emergència i vulnerabilitat habitacional que s’incrementa per 
l’existència d’un mercat de lloguer escàs, car i especulatiu i per la manca d’un parc públic d’habitatges 
socials que representa menys d’un 2% de l’habitatge construït. Aquesta situació constitueix una 
anomalia en el context europeu. A més, com denuncia l’informe “Emergència habitacional a l’Estat 
espanyol”, elaborat per l’Observatori DESC i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, aquesta situació 
empitjora pel fet de que l’Estat espanyol és el país d’Europa amb més habitatge buit, un 13,7% del parc 
total (3 milions i mig de pisos segons el cens estatal d’habitatge de 2011) 
 
El context descrit de vulnerabilitat i emergència en que es troben gran part de la població s’està traduint 
també en un significatiu augment de les ocupacions d’habitatge. Una forma de fer efectiu el dret a 
l’habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social de qui s’ha vist obligat a aquesta forma 
d’accés a l’habitatge. 
 
També resulta alarmant l’increment de persones afectades per la pobresa energètica, entesa com la 
dificultat per poder fer front al pagament de factures de subministres bàsics d’electricitat, aigua i gas. 
Els preus d’accés i consum d’aquests subministres, que han crescut de forma exponencial, s’han tornat 
inassequibles per una part important de la ciutadania. 
 
Aquesta situació d’emergència social que pateixen les persones en situació de vulnerabilitat contrasta 
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de forma aclaparadora amb els ingents beneficis obtinguts per les entitats financeres i les empreses 
subministradores. 
 
II 
 
La Declaració universal de drets humans (article 25) i el Pacte internacional dels drets econòmics, 
socials i culturals (article 11) estableix “el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per a sí 
mateixa i la seva família, incloent l’alimentació, vestit i habitatge adients, i a una millora continuada de 
les condicions d’existència. Els estats prendran mesures apropiades per assegurar l’efectivitat d’aquest 
dret...”. 
 
En el marc jurídic nacional, l’article 47 CE estableix el dret a l’habitatge digne i adequat així com el 
deure dels poders públics de promoure les condicions necessàries i les normes pertinents per fer 
efectiu aquest dret, i l’article 33 declara la funció social de l’habitatge. 
 
L’article 267 del Tractat de la Unió Europea declara la primacia del dret comunitari (STJUE 9/3/1978, 
assumpte 106/77 cas Simmenthal) que desplaça al dret nacional (art. 93 CE, cessió competències en 
relació a l’art. 96 CE, els tractats internacionals celebrats formaran part de l’ordenament intern). 
 
En relació al que s’ha exposat amb anterioritat i concretament en l’àmbit que ens ocupa, la regulació 
del procediment d’exclusió hipotecaria en l’actual Llei d’enjudiciament civil infringeix la normativa 
comunitària. Aquesta legislació és, per tant, il·legal al ser d’obligat compliment pel jutge nacional, i 
pateix d’un vici radical que determina la seva nul·litat de ple dret. En aquest sentit s’han manifestat 
reiteradament diferents sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Cas Aziz, cas Sánchez 
Morcillo i cas Monika Kusionova). 
 
El passat mes de juliol de 2014 es va presentar a Catalunya una iniciativa legislativa popular (ILP) 
promoguda per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança Contra la Pobresa Energètica i 
l’Observatori DESC, recollint així un clamor de la ciutadania preocupada per la situació alarmant 
d’emergència habitacional. 
 
Aquesta ILP és avui una realitat. El passat 29 de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar la 
Llei 24/2015 de mesures urgents per fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica. Aquesta victòria a l’àmbit autonòmic demostra que fer efectiu el dret a l’habitatge és una 
qüestió merament de voluntat política. 
 
Davant de les properes eleccions generals, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ha fet pública una 
sèrie de mesures de mínims que considera necessari i imprescindible incloure en una futura Llei 
reguladora del dret a l’habitatge. Aquestes mesures impliquen reformes profundes i valentes però 
alhora factibles, ja que en la seva majoria estan recollides a la Llei 24/2015 aprovada a Catalunya. 
 
La situació anteriorment descrita aconsella l’aprovació de la present moció. 
 
El PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA DÓNA SUPORT A LES PROPOSTES PRESENTADES PER LA 
PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA I CONSIDERA NECESSARI INCLOURE LES SEGÜENTS 
MESURES en una Llei reguladora del dret a l’habitatge: 
 
1. Mesures de segona oportunitat.  
 
• Dació en pagament retroactiu i condonació del deute (modificació de la Llei hipotecaria i la llei 

d’enjudiciament civil). 
• Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició del titular de les 

clàusules declarades abusives per les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Unió 
Europea. 

• No es podrà executar l’habitatge únic i habitual tant dels titulars com dels avaladors per exigir la 
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seva responsabilitat, amb la finalitat de considerar l’habitatge habitual com un bé Inembargable. 
• Eliminació de tots els requisits per accedir a la moratòria de desnonaments i al Codi de Guindos, 

excepte habitatge habitual, deutor/a de bona fe i carència de recursos. 
 
2. Lloguer digne. 
 
• La regulació del lloguer en favor de la part més dèbil dels contractes d’arrendament: els inquilins. 

Introduir mecanismes de seguretat en la tinença, estabilitat en la renta i allargant el termini mínim 
de duració del lloguer, com a mínim fins els 5 anys. Quan l’arrendatari pertanyi a un col·lectiu 
especialment vulnerable es produirà una pròrroga automàtica del contracte de lloguer si així ho 
manifesta, que serà obligat quan l’arrendador sigui un banc o un gran propietari d’habitatges. 

 
3. Habitatge garantit. 
 
• Les entitats bancàries garantiran un lloguer social per a les persones deutores de bona fe i les 

seves unitats familiars que, havent cedit el seu habitatge únic i habitual en dació en pagament no 
disposin d’alternativa habitacional. 

• Els grans tenidors d’habitatge, especialment les entitats financeres i filials immobiliàries, fons 
voltors, entitats de gestió d’actius (incloent els procedents de la reestructuració bancària i entitats 
immobiliàries), garantiran un lloguer social per les persones i unitats familiars en situació de 
vulnerabilitat que no poden fer front al pagament del seu habitatge i no disposin d’alternativa 
habitacional.  

• Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al pagament del 
lloguer dels seus habitatges obtindran ajudes que els garanteixin evitar el desnonament. 

• En cap cas es podrà realitzar el desnonament o desallotjament de persones en situació de 
vulnerabilitat, ja sigui per impagament de lloguer o ocupació en precari motivada per la manca 
d’habitatge, sense que l’administració competent garanteixi un reallotjament adequat. 

• En el cas que es dugui a terme el lloguer social en una habitatge diferent al que resideix la persona 
o família en situació de vulnerabilitat, aquest reallotjament es produirà a la zona on aquestes 
tinguin les seves xarxes vitals i socials.  

• Creació d’un parc públic d’habitatge a través de la mobilització de pisos buits en mans d’entitats 
financeres i filials immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió d’actius (incloent els procedents de 
la reestructuració bancària i entitats immobiliàries). L’administració regularà per llei els mecanismes 
que possibilitin aquesta mobilització. 

• En totes aquestes mesures, el preu a pagar en concepte de lloguer social no superarà el 30% dels 
ingressos de la unitat familiar, incloses les despeses dels subministres, d’acord amb els estàndards 
de Nacions Unides, sempre i quan els ingressos familiars superin el salari mínim professional de 
648.60€, en cas contrari el preu a pagar en concepte de lloguer serà del 10% dels ingressos i el 
pagament dels subministres seran assumits per les empreses subministradores (veure punt 
següent). 

 
4. Subministraments bàsics. 
 
• Impedir els talls de subministres bàsics d’aigua, llum i gas de les persones i unitats familiars en 

situació de vulnerabilitat. 
• El pagament dels subministraments bàsics per les famílies en aquesta situació es farà d’acord a la 

capacitat adquisitiva de la unitat familiar, sempre respectant els estàndards de Nacions Unides. 
• Els costos associats a garantir aquest dret i deute acumulat que no pugui ser cobert per les 

persones o unitats familiars vulnerables seran assumits per les empreses subministradores. 
 
5. Creació d’un observatori de l’habitatge. 
 
Aquest observatori estaria format per representants de les institucions i de la societat civil. Aquest 
observatori serà l’encarregat d’investigar i analitzar la situació de l’habitatge a Espanya. 
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Entre les seves funcions estarien fer censos periòdics d’habitatges buits, fer el seguiment de les 
polítiques públiques, elaborar informes; comptaria amb capacitats no només consultives sinó també de 
control, seguiment, denuncia executives i de proposta legislativa. 
 
Tortosa (Terres de l’Ebre), 28 d’octubre de 2015 

 
 
 

Meritxell Roigé i Pedrola 
Portaveu del GM de CiU 

 
 
 

Josep Felip Monclús Benet 
Portaveu del GM d’ERC 

 
 
 

Jordi Jordan Farnós 
Portaveu del GM de Movem Tortosa - Entesa 

 
 
 

Enric Roig Montagut 
Portaveu del GM del PSC - Candidatura de Progrés 

 
 
 

Xavi Rodríguez Serrano 
Portaveu del GM de la CUP 

 
 
 

Xavier Dalmau Sàlvia 
Portaveu del GM del PP “. 

 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació el senyor Alcalde diu: Aquesta també és una proposta que ve subscrita per tots els grups 
municipals i que ens fa arribar la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Jo voldria saludar als membres 
presents en aquest Ple que ens acompanyen i agrair-los que hagin fet arribar a l’Ajuntament i a tots els 
grups aquesta proposta que, com ja he dit, ve subscrita per tots els grups. 
 
Entenc, com en els casos anteriors, que segurament amb una primera intervenció en tindríem prou tots 
plegats però, en tot cas també, estem oberts al segon torn.  
 
Seguint el mateix ordre, donaré la paraula de major a menor a tots els que subscriuen, que són tots els 
grups municipals, aquesta moció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé: 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora i portaveu del grup municipal de CiU, senyora 
Meritxell Roigé i Pedrola: Gràcies senyor alcalde. 
 
Saludar també, en primer lloc, als membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca –de la PAH– 
que avui ens acompanyen en aquesta sessió plenària. I agrair-los també les seves aportacions als 
diferents grups municipals. 
 
Durant l’any 2015, al Parlament de Catalunya hem culminat l’aprovació de tres normes claus per tal de 
modificar el marc legal sobre habitatge que teníem fins a aquell moment. Tenim el Decret llei 1/2015 
que aporta mesures per a la mobilització dels habitatges provinents d’execucions hipotecàries; 
incrementa l’oferta d’habitatge de lloguer social disponible; estableix el dret de tanteig i retracte per 
part de l’Administració pública; i crea el Registre d’Habitatges Buits de Catalunya. 
 
En segon lloc, la Llei 14/2015, que crea l’impost sobre els habitatges buits. I en tercer lloc, la coneguda 
Llei 224/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica, que es va aprovar el passat mes de juliol en l’últim Ple del Parlament de la desena 
legislatura, i que es produeix arrel de la ILP entrada en aquell moment al Parlament de Catalunya per la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, per l’Observatori DESC i per l’Aliança Contra la Pobresa 
Energètica. 
 
Aquella Llei el que ens ha fet i el que ens porta avui és a situar com a conceptes claus la mediació 
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extrajudicial, la dació en pagament, l’exigència alternativa residencial de lloguer social, la cessió 
obligada per 3 anys d’habitatges buits propietats de bans i empreses i l’objectiu claríssim de la Llei 
d’evitar els desnonaments. 
 
Avui, dos d’aquestes lleis –i concretament aquesta última que acabo d’esmentar– estan sota amenaça 
d’una possible suspensió per part del Tribunal Constitucional, igual que ens ha passat amb el Decret de 
pobresa energètica –que abans en parlàvem– que modificava el codi de consum. 
 
Avui se’ns ha demanat, aquest dies se’ns ha demanat per part de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca que portéssim, que signéssim aquesta moció de suport per exigir una nova llei reguladora de 
dret a l’habitatge que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència habitacional. 
 
I nosaltres, com a grup la signarem per anar un pas més enllà del que hem fet. Perquè hem fet molt al 
llarg d’aquest any i hem arribat a acords importants, també amb la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca. 
 
Perquè és evident que ens cal una nova regulació, una regulació pràcticament tot afecta a 
l’Administració de l’Estat pel que fa al sobreendeutament, a mesures contra el sobreendeutament, amb 
modificació de la legislació hipotecària que avui no tenim per tal de poder fer efectiva aquesta dació en 
pagament que tant demanem.  
 
Per tant, davant de tots aquests problemes, davant la necessitat que tenim de resoldre els problemes 
habitacionals i també els problemes de pobresa energètica, evidentment, el nostre grup hi donarà tot el 
seu suport. 
 
Intervenció del Sr. Martínez 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal d’ERC-AM, senyor Marià Martínez 
Hierro: En primer lloc, saludar als membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca per la seva 
presència, i agrair-los que estiguin en aquest Ple. 
 
En quant a aquest tema, l’actual crisi econòmica no només té en la bombolla immobiliària una de les 
seves causes, sinó que també és on es noten algunes de les seves pitjors conseqüències. 
 
Degut a la crisi econòmica moltes famílies tenen dificultat importants per pagar el lloguer o la hipoteca, 
posant així en risc el seu dret a l’habitatge. 
 
Davant aquesta situació, de la pressió exercida per la societat civil i, en particular, per la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, la legislació vigent ha vingut incorporant diverses millores que, si bé són 
insuficients, representen passos endavant per fer efectiu el dret a l’habitatge. 
 
En el cas de la legislació catalana aquests passos han anat més enllà, i un exemple és la nova Llei 
24/2015, de mesures urgents per fer front en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, sorgida 
arran d’una ILP promoguda per la mateixa Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, entre altres. 
 
Ara bé, pel que fa a la normativa estatal, i degut a la manca de sensibilitat del PP, aquesta legislació ha 
avançat molt menys, amb poques mesures positives però restrictives com són els reals decrets 
promoguts pel ministres Guindos.  
 
Per això, creiem que és oportú donar suport a aquesta moció, perquè és necessari que també s’avanci 
a nivell d’Estat espanyol, al menys mentre el nostre país en formi part. I perquè creiem que la majoria 
d’aquestes mesures –que ja s’han aprovat a Catalunya– poden ser beneficioses per a la resta de 
ciutadans de l’Estat. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de MT-E, senyor Jordi 
Jordan i Farnós: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, també saludar novament als membres de la 
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Plataforma d’Afectats per la Hipoteca a les Terres de l’Ebre. Saben que el nostre grup sempre ha estat 
compromès en la seva lluita des dels inicis quan es van instaurar aquí a la nostra ciutat, al nostre 
territori, i en totes aquelles mesures, manifestacions i actes que han vingut fent durant aquests últims 
anys. 
 
En primer lloc, recordar que la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca és una Plataforma que ha posat al 
centre del debat una problemàtica que, malauradament, és molt important per a moltes famílies. I ha 
sabut posar al centre del debat la necessitat de veure l’habitatge com un dret i no com una mercaderia, 
que és el que en els últims anys havia succeït. 
 
En aquest sentit –també aquí s’ha dit– hi ha hagut diferents ILP’s que han promogut des de la PAH, i 
diferents lleis que no han acabat de tenir en compte totes les propostes que des d’aquesta important 
Plataforma s’han tirat endavant. 
 
I ara novament, ens demanen, als diferents ajuntaments, que ens posem al seu costat per reclamar, 
una vegada més, que hi hagi una llei, una nova llei reguladora per al dret a l’habitatge, amb diferents 
mesures, que ara jo resumiré breument per a que la gent també les pugui conèixer. 
 
Demanen novament la dació en pagament de manera retroactiva, o la condonació del deute. Demanen 
l’eliminació automàtica de totes les clàusules abusives, declarades així per la Unió Europea, i que 
encara algunes d’elles continuen vigents. Demanen, en relació al lloguer digne, que hi hagi una 
regulació a favor dels inquilins i no tant dels propietaris, perquè moltes vegades aquestes persones 
s’acaben quedant al carrer. Demanen, en relació a les entitats bancàries, que garanteixin un lloguer 
social si les persones que s’han quedat desnonades no tenen cap altra alternativa. O també, per 
exemple, demanen una vegada més la creació d’un parc públic d’habitatge a través de la mobilització 
dels pisos buits que tenen les entitats financeres. 
 
Reclamen altres propostes com que el preu social sigui només el 30% del total dels ingressos de les 
famílies –si aquest supera el salari mínim interprofessional de 648€–, i d’un 10% si és menys d’aquest 
salari mínim. I en aquest sentit, també demanen impedir novament els talls de subministraments bàsics 
d’aigua, llum, gas de les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat. 
 
En aquest sentit, des del nostre grup municipal donarem suport aquí en l’àmbit de la ciutat i 
continuarem també donant suport en totes les mobilitzacions i en totes les diferents propostes que es 
puguin fer en els diferents parlaments, ja sigui català però també, sobretot, estatal, perquè és on la 
competència en aquests moments recau. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC-CP, senyor Enric 
Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, en primer lloc, en 
nom del nostre grup, saludar als membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Terres de 
l’Ebre que avui estan presents aquí entre nosaltres i agrair-los la seva tasca i encoratjar-los a continuar 
la seva tasca. 
 
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca està duent a terme una gran feina en la seva lluita davant de 
l’emergència habitacional. Per aquest motiu i gràcies a una ILP –com aquí ja s’ha dit– van aconseguir 
l’aprovació de la Llei 24/2015 al Parlament de Catalunya. I ara –tal com també s’ha dit aquí en la 
moció– consideren imprescindible incloure les mesures recollides en aquest text en una futura Llei 
reguladora del dret a l’habitatge. 
 
Des del el nostre grup municipal hem apostat sempre pel dret a l’habitatge digne i hem fet costat als 
afectats per la hipoteca. I en l’àmbit municipal hem presentat diverses mocions per al reconeixement de 
l’habitatge com un dret social, mocions de reprovació per al compliment d’una moció que va presentar 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, o recentment –com he dit abans– per a que Tortosa sigui 
membre d’una plataforma d’ajuntaments per l’habitatge digne. 
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Totes elles demanaven coses molt bàsiques: el reconeixement del dret a l’habitatge com a dret social, 
la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i acabar amb el problema dels pisos 
desocupats. Coses bàsiques però que no es compleixen moltes vegades. 
 
I així seguirem donant suport a aquestes persones, per justícia social i per un habitatge digne per a tots 
i per a totes. 
 
Per tant, com no podia ser d’una altra manera, ens hem adherit a aquesta moció, per aconseguir 
mesures de segona oportunitat com ara la dació en pagament, regular un lloguer digne, garantir el dret 
a l’habitatge, garantir els subministres bàsics i la creació d’un observatori de l’habitatge. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de la CUP-AET-PA, 
senyor Xavier Rodríguez i Serrano: Ens sumem a la felicitació que s’ha fet des dels diferents grups 
municipals a la PAH, una felicitació que nosaltres fem en dos sentits. Per una perquè heu fet i heu 
aconseguit el que cap Govern a la Unió Europea s’ha atrevit a fer, que és enfrontar-se a la banca. 
Mentre els estats i els governs dels estats es doblegaven als interessos de la banca, la PAH s’ha 
enfrontat i ha sigut capaç, fins i tot, de vèncer. 
 
Però és que a més, la PAH ha sigut capaç de transformar mentalitats i persones, perquè persones que 
se sentien víctimes de l’estafa immobiliària, persones que pensaven que eren culpables perquè no 
podien pagar una hipoteca, han comprovat que simplement eren víctimes d’una màfia, d’una màfia que 
s’anomena banca. 
 
Dit això, voldríem contextualitzar una miqueta aquesta Llei que contradiu algunes de les dades que 
s’han donat avui en aquest Ple, en el que pareix que l’Estat espanyol sigui el país de “Alícia en el país 
de las maravillas”. Entre execucions hipotecàries i famílies expulsades perquè no han pogut pagar el 
lloguer, a l’Estat espanyol sumen 1 milió. 
 
Entre llars catalanes en les que tenen tots els membres de la seva unitat familiar a l’atur sumen 
200.000. D’aquestes 200.000, el 50% no té cap ingrés familiar per poder arribar a final de mes. A 
l’Estat espanyol hi ha 13 milions de persones en risc de pobresa.  
 
Mentre tot això està passant, el 13,7% dels pisos estan buits a l’Estat espanyol, i a Catalunya, com a 
mínim, n’hi ha 80.000 en poder del banc públic de la Sareb. 
 
A això cal afegir –en un context en el que els bancs al 2013 van guanyar 8.000 milions d’euros, mentre 
s’havia fet, prèviament, una transferència de diners públics per rescatar-los de 165.000 milions– cal 
afegir el tema de la pobresa energètica.  
 
Des de que va esclatar la crisi, el preu de la llum ha augmentat més d’un 60%. Mentrestant, una 
empresa anomenada “Endesa” només a Catalunya ha guanyat més de 1.800 milions. 
 
Aquest és el context en el que es fa o s’intenta aplicar aquesta Llei que es va aprovar al Parlament de 
Catalunya, i que no fa altra cosa que demanar condicions de vida dignes per a totes les persones, a 
més, a partir d’articles que estan en la Declaració universal dels drets humans o en la mateixa 
Constitució de l’Estat espanyol. Una Llei que va ser aprovada unànimement pel Parlament català i que, 
per tant, no caldria fer res més, la Llei ja està aprovada.  
 
Una Llei que, com ja s’ha dit aquí, demana la dació en pagament i la condonació del deute amb la 
banca; que demana que no hi hagin clàusules abusives; que demana que no es pugui expulsar a les 
famílies de casa seva perquè no puguin pagar el lloguer o la hipoteca, que garanteixi preus de lloguers 
socials que no arribin a més d’un 30% dels ingressos de la unitat familiar; i que demana als bancs, 
especialment als bancs rescatats amb diners públics, que posin a disposició de lloguers de preus social 
els seus pisos que actualment estan buits. I, a més, demana que s’impedeixin els talls d’aigua, de llum i 
de gas perquè, com a mínim, totes les persones puguin viure en una casa en condicions mínimament 
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acceptables. 
 
Aquesta és una moció en la que ja hem dit que al Parlament de Catalunya tots els partits van votar a 
favor, i que segurament aquest Ple també votarà a favor. Però nosaltres demanem –perquè ens la 
creiem i estem segurs i segures de que ens la creiem– demanem que des de l’Ajuntament es faci un 
pas més endavant. I com ha dit abans la senyora Roigé –i tenim una certa incidència ja en l’equip de 
Govern– demanem que a nivell municipal s’apliquin una sèrie de mesures des del punt de vista de que 
estem al costat de les persones que més ho necessiten. 
 
Hi ha una taula d’habitatge que s’ha creat a Tortosa, en la que participen diverses entitats socials i en la 
que també estan els Serveis Socials de l’Ajuntament, demanem que des de l’Ajuntament es participi de 
manera activa i es dinamitzi aquesta taula –que estem segurs de que això ja es farà–. Demanem que 
s’informin a tots els treballadors de Serveis Socials, de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament que 
se’ls informi de l’existència d’aquesta Llei i que se’ls formi, també, de com es pot aplicar aquesta Llei. Hi 
ha a Internet –elaborat per la mateixa Plataforma d’Afectats per la Hipoteca– un manual en el que 
s’explica com es pot garantir que aquesta Llei s’aplica i que informaria a les mateixes persones usuàries 
dels seus drets; i que, a més, explica que aquesta Llei obliga a les empreses subministradores d’aigua, 
de llum i de gas, abans de fer qualsevol tall, les obliga a que es posin en contacte amb els serveis 
municipals de l’àrea de Serveis Socials per a que donin el vistiplau o no a aquest tall, segons les 
condicions en les que es trobi la família. Demanem que no només s’informi als treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament, sinó que també es faci una formació en aquest àmbit. 
 
Per últim, també demanem que es faci una reunió immediata no només en l’empresa d’Aigües de 
Tortosa, que ja valorem molt els esforços que s’han dit aquí que es fan, però creiem que més enllà de 
bonificacions i reduccions, el que s’ha de garantir és que en cap moment, cap família tingui un tall de 
subministrament. I en la resta d’empreses –en la de llum i en la del gas– el que demanem és que en 
aquesta reunió se’ls expliqui l’existència d’aquesta Llei, la predisposició de l’Ajuntament a aplicar-la i el 
protocol que han de seguir, emparats per aquesta Llei catalana que van aprovat tots els partits al 
Parlament de Catalunya. 
 
En altre àmbit, però també vinculat a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, ens plantegem –i sabem 
que s’estan fent passos des del Govern municipal en aquest camí– però com està el cens de pisos buits 
que, sobretot, pertanyen al banc dolent públic, a la Sareb. 
 
I una demanda que va més enllà de la PAH, però que alguna persona que ha patit aquesta situació, 
l’Ajuntament es va comprometre a no cobrar les plusvàlues dels pisos que s’havia arribat a un acord 
amb l’entitat bancària de dació en pagament, l’Ajuntament ha complert, però ens demanen que des de 
l’Ajuntament es pugui fer algun tipus de paper en el que s’acrediti que aquest deute ja està saldat, 
perquè l’acord és verbal però no hi ha cap document que acrediti aquest acord. 
 
Nosaltres demanem a l’equip municipal que apliqui aquestes mesures, que serà la manera de 
comprometre’ns realment amb les persones més necessitades. 
 
I, per altra banda, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca agafem el compromís de que en el proper Ple 
–d’aquí a un mes– preguntarem a l’alcalde, en les preguntes que es poden fer al final del Ple, com va 
aquest grau de compliment dels acords que avui hem tingut i que nosaltres, a més, suggerim que 
s’apliquin des del Govern municipal. 
 
I, per tant, votarem a favor d’aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Rodríguez. Com que m’ha interpel·lat, 
jo la veritat és que no intervinc en aquestes mocions, i menys quan és una moció que presenta una 
entitat externa a l’Ajuntament, però en tot cas ha fet alguns suggeriments que vostè mateix reconeixia 
que ja s’estaven resolent per part de l’Ajuntament de Tortosa. N’ha fet un que afecta als treballadors 
socials, que jo sí que vull deixar clar perquè, més enllà de la formació que puguin tenir, la 
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professionalitat de tots ells està per damunt d’això. 
 
Vull recordar-li, per si no ho coneix, que la Llei 24/2015 no només té un manual fet per la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, sinó que hi ha una guia feta per als ajuntaments, per part de la Generalitat 
de Catalunya, de protocols i procediments d’aplicació que està a l’abast de tots els treballadors públics, 
també els treballadors de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
I que els altres suggeriments que tingui ho pot fer, pràcticament, en cadascuna de les comissions 
informatives. Allí no només els que vostè ha dit que s’estan fent, sinó que li explicaran concretament 
cada una de les actuacions i rebrem els suggeriments que s’hagin de rebre. 
 
Si vol utilitzar el torn de preguntes i precs, segurament és més adient que el torn d’una moció que ve 
proposada per una de les entitats externes a l’Ajuntament.  
 
Però, en tot cas, li agraeixo que faci un reconeixement de que hi ha moltes de les qüestions que s’estan 
resolent. I concretament, respecte a una que també em planteja, que és el tema de l’alliberament, de l’ 
“eximició” que reconeix la mateixa modificació de la Llei d’hisendes locals que s’havia tramitat i que 
nosaltres havíem fet nostra, a les nostres ordenances, respecte a l’impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana, fruit de la dació, i no solament en la dació, sinó en aquells casos 
que havia una operació o una simulació de dació per part de les entitats financeres, efectivament, 
l’Ajuntament no està cobrant aquests impostos i no sé si hi ha alguna qüestió específica de que algú 
necessiti alguna resolució explícita, però si la necessita segur que se li farà arribar. 
 
Però, en tot cas, aquestes qüestions jo li agrairia que també les tramités a través de les comissions 
informatives perquè, segurament, serien més àgils. Però, en tot cas, agraeixo aquest reconeixement de 
la feina feta. 
 
Té la paraula el senyor Dalmau i després, si vol intervenir, en un segon torn segur que ho podrà fer. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP, senyor Francesc 
Xavier Dalmau i Sàlvia: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, en primer lloc, doncs bé, 
també donar la benvinguda als representants de la Plataforma dels Afectats per la Hipoteca de les 
Terres de l’Ebre. 
 
En segon lloc, reafirmar el que hi ha expressat en la moció sobre l’emergència per la pobresa 
energètica. I, en relació a l’emergència, per la pobresa habitacional, que és el que es planteja en 
aquesta moció, que nosaltres ja hem dit, és evident, ens hem sumat a la part positiva. 
 
Jo, simplement recordar que l’Estat central, en principi, pretén impugnar determinats articles de la Llei 
24/2015, determinats articles, no tota la Llei. I que el termini per presentar –que encara no ha 
presentat– el recurs davant el Tribunal Constitucional acaba, com he dit abans, el dia 6 de novembre. 
 
En aquest sentit, i sense voler, de cap de les formes, ficar en qüestió tota aquella mesura que vagi en 
contra de solucionar el problema de multitud de famílies, de bastantes famílies –també he donat una 
data per concretar el problema en xifres, no? – però que això no pot de cap forma substituir l’aspecte 
personal, l’aspecte sentimental, l’aspecte social de moltes famílies que es veuen dins la situació 
d’emergència energètica i habitacional, no? 
 
Però jo crec que tots els temes hi ha que reflexionar alguns punts. Jo en diré alguns quants, aquí a la 
Llei n’apareixen uns altres, a la moció n’apareixen uns altres. Però, per exemple, hi hauria que 
diferenciar clarament els que són...., per valorar la gravetat dels desnonaments, el que són, i a veure 
quina diferència hi ha entre desnonaments de primera residència i desnonaments de residències 
secundàries, no?, que les hi ha, o d’altres tipus. Centrem-nos en la primera residència.  
 
També és important buscar xifres comparatives i homogènies amb la resta de països de la Unió 
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Europea, en termes absoluts. I en termes relatius, en relació a la seva població i el número d’operacions 
hipotecàries i el número de possibles desnonaments, o reals desnonaments que s’han produït, no? 
 
Tot això des d’un punt de vista d’actuar i de preocupar-se des d’un punt de vista social i real per 
“solventar” la situació d’aquestes famílies.  
 
Això ja fet, d’alguna forma, i s’està fent, d’alguna forma, el que passa és que els problemes són tan 
greus que no es poden resoldre ràpida i tal. Per exemple, s’han parat temporalment els desnonaments 
de primera “vivenda” de persones, famílies que estaven en situació real, realment en situació límit. 
S’han parat. 
 
Altra cosa és que es declari la inembargabilitat de la “vivenda”, que això ja té unes altres 
conseqüències, que tot s’ha de valorar i s’ha de mirar. 
 
La dació en pagament retroactiva que es planteja a la moció no existeix a Europa. I si es planteja una 
dació en pagament retroactiva es poden plantejar problemes greus, gravíssims des del punt de vista 
econòmic. 
 
Bé, tot això hi ha que anar valorant-ho també. Jo no dic que això, demanar un posicionament en contra 
de la Llei i en contra del que estan plantejant la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques no, al contrari 
eh, no és per això, no? 
 
El d’interrompre els serveis bàsics d’aigua, llum, electricitat, home, evidentment no es poden 
interrompre, el que passa és: qui els pagarà llavors? Si no els paga el qui hi viu i els utilitza, l’empresa 
subministradora? Hi ha que anar veient aquestes situacions i determinant. 
 
No obstant, jo insisteixo, el grup que jo represento aquí es planteja donar suport a aquesta moció i, 
evidentment, vull expressar la preocupació que l’Estat central, d’alguna forma, manifesta amb mesures 
que intenten apaivagar el problema, la gravetat del problema. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, simplement dir que discrepem i que pensem que la 
moció sí que dóna peu a que es plantegi com a nivell municipal es poden traslladar algunes d’aquestes 
polítiques. 
 
I, per altra banda, en cap moment hem volgut dubtar de la professionalitat del personal de l’Ajuntament 
en l’àrea de Serveis Socials. Simplement, que creiem que és una Llei molt diferent a altres i que caldria 
una formació específica per a que realment es pugui aplicar i “solventar” la problemàtica que de 
manera molt greu afecta a persones que ho estan passant molt malament. 
 
 

*-*-* 
 
 
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. 
 
 
 
 

PART DE CONTROL 
 
 
18 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
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a) Extractes de la Junta de Govern Local: 
 
- 44/2015, de 28/09/2015 
- 45/2015, de 05/10/2015 
- 46/2015, de 15/10/2015 
- 47/2015, de 19/10/2015 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 2109/2015 a la 2452/2015 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
19 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha.   
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde diu: No n’hi ha d’altres que no haguéssim comentat en Junta de Portaveus. En tot cas, 
donat que el proper Ple ordinari –ho comentàvem abans– ens cau en un dia difícilment actiu, llavors, 
possiblement faríem el Ple, el contingut del Ple ordinari el desplaçaríem al 30 de novembre però, en tot 
cas, això està pendent de que ho acabéssim de confirmar. 
 
 
20 - CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 

 
*-*-* 

 
01 - INTERVENCIÓ DEL SR. ROIG  
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Roig: Sí, senyor alcalde, només un prec que ens ha fet arribar algun 
col·lectiu de ciutadans de Tortosa, i algun del món sanitari. 
 
I és que si el Govern és podria interessar perquè darrerament estan dient que les emissions de vapor 
d’aigua –que és absolutament així– de la Celulosa de Levante ocasionen molèsties als ulls i, per tant, 
ens han fet arribar de si el Govern municipal pot interessar-se. 
 
Jo estic absolutament convençut de que compleixen les normatives sanitàries, estic completament 
convençut. I que tenen cura del medi ambient.  
 
Però, donat que un col·lectiu de ciutadans ens ho han dit, prego al Govern a veure si es pot interessar 
pel tema. Moltes gràcies. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Jo li demanaria al senyor Roig que coses tan 
sensibles no esperi al Ple, ens les faci arribar. Suposo que em dirà que li han dit aquest matí, però 
aquest és un tema molt sensible. 
 
Dir-li dos coses o tres coses al respecte. Primera, que ho tindrem en compte. Segona, que voldríem 
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“interlocutar” amb aquestes persones que els ho han dit perquè clar, una acusació d’aquestes és 
important. 
 
Tercera, l’empresa que vostè anomena és una empresa que tradicionalment en les seves emissions 
generava problemes d’olors molt importants. Això era degut a que tenien un sistema que aquestes olors 
no generaven cap problema de salut, però sí d’un malestar. Aquesta empresa té dos forns, a un dels 
forns es va fer una inversió fa molts pocs anys per evitar aquestes olors. I quan treballa aquest forn no 
hi ha cap tipus d’olor. 
 
Vinguda la crisi i en una situació complicada també per al sector, que va fer prendre mesures –prendre 
mesures també d’algun expedient entre regulació d’ocupació pactat amb els sindicats–, es van tenir 
que paralitzar les inversions que estaven previstes en el pla d’empresa per poder actuar sobre el segon 
forn i així “solventar” definitivament els problemes d’olors. 
 
Però, en tot cas, fins ara no havíem tingut ni mai cap denúncia ni cap comentari de que les emissions 
de vapor que generés l’empresa poguessin generar cap altre problema, més enllà de les olors. Si 
generava molèsties als ulls, prendrem mesures. Això és una cosa molt greu, si és el que està passant, 
cosa que nosaltres no en tenim constància, però vostè ho ha portat aquí al Ple i suposo que en deu 
tenir. I demà mateix ho posarem en coneixement de salut pública. 
 
Però ja li avanço que tinc el convenciment de que aquesta empresa, que és bastant modèlica en moltes 
de les qüestions, segur que està complint amb la normativa. Però, donat que vostè aquí públicament ha 
aixecat aquest dubte, el que haurem de fer és resoldre’l demà de forma immediata. Moltes gràcies. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Roig: Només és per aclarir-ho, senyor alcalde. Jo ja he dit ben 
clar que és una empresa que sé que té tots els mitjans mediambientals i que té control, ho he dit així. 
Per tant, jo no he posat cap acusació de que no es compleixi cap normativa perquè em consta i ho sé. 
Per tant, és per deixar claríssim això. Moltes gràcies. 
 
Tot seguit respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig. 
 
Doncs, si ho sap, hem de tenir una miqueta de cura en les afirmacions que fem al Ple. Vostè pot 
preguntar el que vulgui, pot aixecar les sospites que vulgui i pot deixar en l’aire el que vulgui. Però si 
realment li preocupa la viabilitat i la continuïtat de totes aquestes empreses, segur que agraeixen que 
això m’ho hagi transmès vostè en Junta de Portaveus, si ho considerava tan important, o tan prompte se 
li fes arribar. Deixar aquí en l’aire aquesta semidenúncia per part d’algú és difícil, és difícil d’entendre. 
 
En tot cas, vostè ho fa. Ara mateix jo li demanaré que no marxi sense dir-me les persones que li han 
comentat això per a que poguéssim actuar ràpidament demà al matí i, en tot cas, per dissipar qualsevol 
dubte. Perquè aquests dubtes li ben asseguro que no fan bé a ningú. Però, en tot cas, cadascú actuem i 
procedim com creiem convenient. 
 
Agrair-los a tots vostès la seva assistència en aquesta sessió plenària i dir-los-hi que quedem pendents 
del tema que hem comentat, però que seria probable que el Ple ordinari del mes de desembre 
l’acabéssim celebrant el mateix 30 de novembre. Moltíssimes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vint-i-una hores i 
quaranta-cinc minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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