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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
06 / 2017

ASSISTENTS

Alcalde president:
BEL ACCENSI, FERRAN

Regidors i regidores:
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA
BEL SALVADÓ, CRISTINA
DALMAU SÀLVIA, FRANCISCO JAVIER
FERRÉ FANDOS, ALFREDO 
GALIANA LLASAT, CINTA
GIRÓN CARRILLO, CRISTINA
JORDAN FARNÓS, JORDI
LEHMANN MOLES, EMILI
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP
del PINO HOMEDES, JOAQUIM 
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

Han excusat la seva assistència:
BEL GUERRERO, DOLORS

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

ORDRE DEL DIA

I. PART RESOLUTIVA

PRESIDÈNCIA

01  -  Proposta  d’acord  de  cessament  d'un  membre  del  Consell  d’Administració  de  l'Entitat  Pública
Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, i de designació del seu substitut.

SERVEIS A LES PERSONES

02 - Dictamen d'establiment de la Xarxa Territorial de Museus del Camp de Tarragona i de les Terres de
l'Ebre, així com l'adhesió del Museu de Tortosa a aquesta.    
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SERVEIS CENTRALS

03 – Dació de compte sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i sostenibilitat
financera amb motiu de la liquidació de l’exercici 2016.

04 – Dació de compte de l’estat d’execució pressupostària corresponent al primer trimestre de 2017. 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS

05 – Proposta del grup municipal Partit Popular relativa al foment de la neteja de les pintades incíviques
a la ciutat.

06 – Proposta del grup municipal Partit Popular referent a l’obertura d’un pas de vianants a la ronda de
Reus.

07 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa per a la instal·lació de més lavabos públics a la ciutat
de Tortosa.

08 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa per impulsar la rehabilitació de les façanes de la plaça
de l’Ajuntament.

09 – Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa Ecologista per la creació
d’un protocol contra les agressions i actituds masclistes a les festes del Renaixement, de la Cinta i altres
nits.

10 – Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa Ecologista per la retirada
del monòlit amb la inscripció “En el XXX aniversario de una gesta gloriosa de la Cruzada española, la
promoción Ebro de la Guardia Civil, jura, en este lugar, su fidelidad a la bandera de la patria”, situat al
parc Teodor Gonzàlez.

11 – Proposta del grup municipal  Partit  del Socialistes de Catalunya per  demanar la instal·lació de
bancs i mobiliari urbà a la plaça de Sant Jaume al barri de Remolins.

12 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per impulsar la creació d’un portal
de comerç local de Tortosa en línia.

II. PART NO RESOLUTIVA

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

a) Extractes Junta de Govern Local:

- 14/2017, de 27/03/2017.
- 15/2017, de 03/04/2017 (sessió extraordinària).
- 16/2017, de 03/04/2017.
- 17/2017, d’11/04/2017 (sessió extraordinària).
- 18/2017, d’11/04/2017 (sessió extraordinària i urgent).
- 19/2017, de 18/04/2017.
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b) Resolucions de l’Alcaldia:

- De la 194/2017 a la 393/2017

14 – Informes de l’Alcaldia. 

15 – Control dels òrgans de la corporació:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

*-*-*

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

I. PART RESOLUTIVA

PRESIDÈNCIA

01 - PROPOSTA D’ACORD DE CESSAMENT D'UN MEMBRE DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’ENTITAT
PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL HOSPITAL I  LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA,  I  DE DESIGNACIÓ
DEL SEU SUBSTITUT. 

Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 

 “ Vist l’acord adoptat per aquest Ple, en sessió de 30 de juliol de 2015, pel qual es designen els onze
membres del Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa
Creu de Tortosa, entre els quals i a proposta del grup municipal Movem Tortosa - Entesa, el senyor Pedro
Cabanes Altadill.

Vist l’escrit del portaveu del grup municipal Movem Tortosa, de data 4 d’abril  de 2017, pel qual es
sol·licita la seva substitució pel senyor José Francisco Vallespí Cerveto.

Atès allò que es preveu en l’article 8 dels Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars
de la Santa Creu de Tortosa. 

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

Primer - Cessar el senyor Pedro Cabanes Altadill com a conseller del Consell d’Administració de l’Entitat
Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, designat a proposta del grup
municipal Movem Tortosa, efectuada mitjançant acord d'aquest Ple adoptat en sessió de data 30 de
juliol de 2015, agraint-li els serveis prestats.

Segon - Designar conseller de l’esmentat Consell d’Administració el regidor de l’Ajuntament de Tortosa
senyor José Francisco Vallespí Cerveto, de nacionalitat espanyola, estat civil casat, nascut el dia 4 de
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desembre de 1944, amb DNI núm. 40003250V i domicili a Tortosa, ctra. Simpàtica núm. 41, 1r, 1a, a
proposta del grup municipal Movem Tortosa.

Tercer - Facultar a la presidenta del Consell d’Administració d'aquesta societat per a l’atorgament dels
documents i per realitzar quants actes calgui per executar el present acord.”

*-*-*

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.

*-*-*

Present a la sessió el senyor Vallespí, accepta el càrrec per al qual ha estat designat.

SERVEIS A LES PERSONES

02. DICTAMEN D'ESTABLIMENT DE LA XARXA TERRITORIAL DE MUSEUS DEL CAMP DE TARRAGONA I DE
LES TERRES DE L'EBRE, AIXÍ COM L'ADHESIÓ DEL MUSEU DE TORTOSA A AQUESTA.      

Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“  Primer.  El  Departament  de  Cultura  de  la  Generalitat  de  Catalunya  desenvolupa  la  seva  acció
museística arreu del territori, i proposa crear xarxes territorials de museus per al conjunt del país amb la
finalitat de concertar, amb les altres administracions, les polítiques i els recursos destinats als museus
del seu àmbit territorial,  fomentar la seva cooperació per assolir  una major eficiència dels recursos
públics i organitzar serveis mancomunats per al conjunt de museus de cada xarxa territorial. 

Segon. L'Ajuntament de Tortosa, mitjançant el Museu de Tortosa. Històric i Arqueològic de les Terres de
l'Ebre, té la voluntat de continuar i desenvolupar l’actuació cooperativa i concertada, en matèria de
suport als museus registrats del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, portada a terme durant
els darrers tres anys, amb el suport a la comunicació, el foment del públic turista i el suport a l’ús
educatiu dels museus.
 
Tercer. El Departament de Cultura, juntament amb el Museu d’Alcover; Museu de les Terres de l’Ebre;
Museu d'Història de Cambrils; Museu Deu; Museu Pau Casals; la Fundació Apel·les Fenosa; Museu de la
Vida Rural; Museu Comarcal de la Conca de Barberà; Museu de Reus Salvador Vilaseca; Museu Diocesà
de Tarragona; Museu de Tortosa i Museu de Valls vol crear la Xarxa Territorial de Museus del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Quart. La xarxa és d’adhesió voluntària, amb la finalitat de dur a terme totes les actuacions necessàries
per  potenciar  les  funcions pròpies  dels  museus com a institució  cultural  pública,  impulsar  la  seva
projecció social i cultural i fer-los més sostenibles en el context econòmic actual. 

Cinquè.  El  conveni  a  subscriure  estableix  les  funcions de la  xarxa  i  l’orientació  sobre  els  serveis  i
activitats que han de dur a terme; el sistema de governança, els museus que en poden formar part i el
seu procediment d’incorporació; i els instruments de planificació, seguiment i avaluació de l’activitat de
la xarxa.

Sisè. El Museu de Tortosa té la voluntat d'adherir-se a la xarxa per afavorir l'assoliment dels objectius
comuns: conservar, difondre i fomentar la recerca sobre el patrimoni històric local i territorial.   

L'article 133 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
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local de Catalunya, preveu el dret de les entitats locals d'associar-se en organitzacions.

Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, en sessió del 
dia 25 d’abril de 2017.

Per tot l'exposat, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció de l'acord següent:

Aprovar l'establiment de la Xarxa Territorial de Museus del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre,
així  com l'adhesió  del  Museu de Tortosa.  Històric  i  arqueològic  de  les  Terres  de l'Ebre a  aquesta,
mitjançant la signatura d'un conveni marc, amb el següent text:

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT
DE  CATALUNYA,  L’AGÈNCIA  CATALANA  DEL  PATRIMONI  CULTURAL  (MUSEU  NACIONAL
ARQUEOLÒGIC  DE TARRAGONA),  EL MUSEU D'ALCOVER,  EL  CONSORCI  DEL MUSEU TERRES DE
L'EBRE  (MUSEU  DE  TERRES  DE  L’EBRE,  AMPOSTA),  EL  MUSEU  D'HISTÒRIA  DE  CAMBRILS,  EL
MUSEU DEU, LA FUNDACIÓ PAU CASALS (VIL·LA CASALS - MUSEU PAU CASALS, EL VENDRELL), LA
FUNDACIÓ  APEL·LES  FENOSA,  LA  FUNDACIÓ  PRIVADA  CARULLA  (MUSEU  DE  LA  VIDA  RURAL,
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ), CONSORCI DEL MUSEU COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ (MUSEU
COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ – MONTBLANC),  L’INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS DE
REUS (MUSEU DE REUS SALVADOR VILASECA),  EL MUSEU DIOCESÀ DE TARRAGONA,  EL MUSEU
DE TORTOSA,  I  EL MUSEU DE VALLS SOBRE LA XARXA TERRITORIAL DE MUSEUS DEL CAMP DE
TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE 

Tarragona, ....... 

REUNITS: 

D’una banda, l’Hble. Sr. Santi Vila Vicente, Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

De l’altra, l’Il·lm. Sr. Robert Figueras, alcalde d’ Alcover, l’Il·lm. Sr. Adam Tomàs, president del Consorci
del Museu de les Terres de l’Ebre, l’Il·lma. Sra. Camí Mendoza, alcaldessa de Cambrils, l’Il·lm. Sr. Martí
Carnicer, alcalde del Vendrell, Dom. Pare Abat Josep Mª Soler, president de la Fundació Pau Casals,
l’Il·lm. Sr. Martí Carnicer, president del Patronat de la Fundació Apel·les Fenosa, el Sr. Joaquim Coello,
president de la Fundació Privada Carulla, Sr. Josep Gomis President Consorci del Museu Comarcal de la
Conca de Barberà, l’Il·lm. Sr. Carles Pellicer president de l’Institut Municipal de Museus de Reus, Excm. i
Rvdm. Dr. Jaume Pujol, Arquebisbe de Tarragona, el Sr. Àlex Susanna, director de l’Agència Catalana de
Patrimoni Cultural, l’Il·lm. Sr. Ferran Bel, alcalde de Tortosa, i l’Il·lm. Sr. Albert Batet, alcalde de Valls. 

ACTUEN: 

El primer, en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l’article 12 de
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya. 

El segon en nom i representació del Museu d’Alcover; el tercer en nom i representació del Consorci del
Museu de les Terres de l’Ebre, el quart en nom i representació del Museu d’Història de Cambrils, el
cinquè en nom i representació del Museu Deu, el sisè en nom i representació del Museu Pau Casals, el
setè en nom i representació de la Fundació Apel·les Fenosa, el vuitè en nom i representació del Museu
de la Vida Rural, el novè en nom i representació del Museu Comarcal de la Conca de Barberà, el desè
en nom i representació del Museu de Reus Salvador Vilaseca; l’onzè en nom i representació del Museu
diocesà de Tarragona, el dotzè en nom i representació del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona; el
tretzè en nom i representació del Museu de Tortosa; i el catorzè en nom i representació del Museu de
Valls. 
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EXPOSEN: 

1. La Generalitat de Catalunya d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural
català, té competència exclusiva en aquesta matèria. 

2. El Departament de Cultura desenvolupa la seva acció museística arreu del territori, i proposa crear
xarxes  territorials  de  museus  per  al  conjunt  del  país  amb la  finalitat  de  concertar  amb les  altres
administracions les polítiques i els recursos destinats als museus del seu àmbit territorial, fomentar la
seva cooperació per assolir una major eficiència dels recursos públics i organitzar serveis mancomunats
per al conjunt de museus de cada xarxa territorial. 

3. Els signants d’aquest conveni coincideixen en la necessitat de continuar i desenvolupar l’actuació
cooperativa i concertada en matèria de suport als museus registrats del Camp de Tarragona i de les
Terres del’ Ebre, creant les bases de la Xarxa Territorial de Museus del Camp de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre. 

4.  Al  llarg  dels  anys  2015,  2016 i  2017 els  signants  han col·laborat  diferents  programes  pilot  de
cooperació, finançats pel Departament de Cultura, que s’han concretat en les següents línies: suport a
la comunicació; foment del públic turista; suport a l’ús educatiu dels museus. 

Amb la finalitat d’establir els termes d’aquesta col·laboració, les parts acorden subscriure el present
conveni de conformitat amb els següents 

PACTES: 

Primer - Objecte del conveni. 

L’objecte d’aquest conveni és l’establiment de la Xarxa Territorial de Museus del Camp de Tarragona i
de les Terres de l’Ebre, per part del Departament de Cultura i els museus: Museu d’ Alcover; Museu de
les Terres de l’Ebre; Museu d'Història de Cambrils; Museu Deu; Museu Pau Casals; la Fundació Apel·les
Fenosa; Museu de la Vida Rural; Museu Comarcal de la Conca de Barberà; Museu de Reus Salvador
Vilaseca; Museu Diocesà de Tarragona; Museu de Tortosa; Museu de Valls. 
La xarxa és d’adhesió voluntària, amb la finalitat de dur a terme totes les actuacions necessàries per
potenciar les funcions pròpies dels museus com a institució cultural pública, impulsar la seva projecció
social i cultural i fer-los més sostenibles en el context econòmic actual. 

El conveni estableix les funcions de la xarxa i l’orientació sobre els serveis i activitats que han de dur a
terme;  el  sistema  de  governança,  els  museus  que  en  poden  formar  part  i  el  seu  procediment
d’incorporació; i els instruments de planificació, seguiment i avaluació de l’activitat de la xarxa. 

Segon - Funcions de la xarxa. 

Les parts acorden que les funcions pròpies d’una xarxa territorial, d’acord amb el Pla de Museus, són
dues: 

- Primera, la funció cooperativa: detectar les necessitats dels museus que s’han de resoldre mitjançant
la provisió de serveis estables i d’economia d’escala, i avaluant-ne els seus resultats. 

-  Segona, la funció de foment: donar suport econòmic a actuacions de valor afegit dels museus de la
Xarxa, mitjançant la concessió de subvencions en procediments de concurrència pública. 

Tercer - Membres de la xarxa i procediment d’incorporació. 

Poden incorporar-se a la xarxa tots els museus inscrits en el Registre de Museus de Catalunya que
pertanyin a la demarcació de Tarragona (Camp de Tarragona i  Terres de l’Ebre. Vegeu la relació en
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l’Annex I). Els museus membres de ple dret poden ser beneficiaris de tots els programes compresos en
la  funció  cooperativa;  així  com del  suport  econòmic  de  la  funció  de  foment,  exercida  a  través  de
subvencions en procediment de concurrència pública. 

També poden incorporar-se al conveni altres administracions supramunicipals que vetllin en l’àmbit del
patrimoni en la demarcació de Tarragona. 

Els equipaments museístics no inscrits al Registre de Museus de Catalunya i ubicats a la província de
Tarragona podran formar part de les xarxa com a museus col·laboradors, sempre i  quan tinguin un
conveni vigent amb algun museu registrat que formi part de la xarxa. Els museus col·laboradors poden
ser beneficiaris d’alguns programes compresos en la funció cooperativa. 

Els museus nacionals, d’interès nacional o participats directament per la Generalitat de Catalunya o la
Diputació de Tarragona, poden ser membres de la xarxa de ple dret, però no es podran beneficiar de les
subvencions concedides mitjançant concurrència. 

En el supòsit de la incorporació de nous museus membres, el procediment d’ adhesió a aquest conveni
mitjançant declaració unilateral  de la  institució interessada en els  seus òrgans de govern.  Aquesta
declaració unilateral haurà de ser aprovada per la Comissió Institucional prevista en el pacte quart
d’aquest conveni. 

Pel què fa als museus col·laboradors, el procediment d’adhesió serà mitjançant una petició formal per
part del museu registrat i membre de ple dret amb el que existeixi una relació de conveni vigent. La
petició haurà d’adjuntar l’organigrama del museu col·laborador i la seva estructura de personal estable,
així com el programa de funcionament anual amb el seu pressupost relacionat. Aquesta petició formal
haurà de ser conformada per la Comissió Tècnica i aprovada per la Comissió Institucional. 

Quart - Drets i deures dels museus membres, i els museus col·laboradors de la xarxa 

Un museu membre de la xarxa té els següents drets: 

- Accedir als càrrecs de la Comissió Institucional i de la Comissió Tècnica que contempla aquest conveni
i els que aquestes puguin crear en el moment d’organitzar el seu funcionament intern.

- Participar en les comissions específiques de projecte que es puguin formar.

- Ser beneficiari de les actuacions de la xarxa, d’acord amb el que s’estableixi al programa d’actuacions
a quatre anys i les condicions que s’acordi en cada actuació que aquesta dugui a terme. Això és vàlid
tant pel que fa als suports econòmics als museus com a les actuacions mancomunades.

- En cas que disposi d’una competència o d’un capital específic de valor per a la resta de museus i que
pugui aportar a la xarxa, participar com a prestador de serveis i actuacions de la xarxa, d’acord amb els
procediments legals pertinents.

- Proposar-se com a Servei d’Atenció als Museus de la xarxa, d’acord amb les condicions i requeriments
que estableixi la xarxa.

Un museu col·laborador de la xarxa té els següents drets: 

- Ser beneficiari de les actuacions o programes mancomunats d’acord amb el que el estableixi en el
programa d’actuacions a quatre per als museus col·laboradors.

- Participar en les comissions específiques de projecte que es puguin formar i en les que el museu
col·laborador en pugui ser beneficiari.

Un museu membre de la xarxa té els següents deures: 
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-  Nomenar els representants de la Comissió Institucional i de la Comissió Tècnica, participar en les
reunions de les dues i dur a terme les tasques que se’n derivin.

- Dur a terme les funcions i tasques que les comissions específiques assignin als museus que en formin
part.

- En cas que esdevingui prestador de serveis de la xarxa o SAM, realitzar les actuacions compromeses
en els terminis i condicions acordades.

Un museu col·laborador de la xarxa té els següents deures: 

- Estar en possessió d’un conveni vigent que el vinculi a un museu registrat membre de la xarxa. 

- Tenir un estructura tècnica de personal estable vinculada al museu, i un programa de funcionament
anual amb un pressupost relacionat.
 
- Dur a terme les funcions i tasques que les comissions específiques assignin als museus que en formin
part.

Cinquè - Governança de la xarxa. 

Comissió Institucional 

La xarxa comptarà amb una Comissió Institucional, que actua com a comissió de seguiment d’aquest
conveni, i està formada per un representant de cada institució signatària. 

Funcions de la Comissió Institucional: 

1. Programa d’actuacions a quatre anys de la xarxa. Definició de les línies estratègiques i aprovació. 

És el document que descriu la futura missió, els objectius estratègics, les principals actuacions i serveis
de la xarxa, en una perspectiva de quatre anys. Conté una previsió pressupostària d’aquest període i de
les aportacions de la Generalitat de Catalunya, no vinculants. Conté també el sistema d’indicadors i de
mesurament per avaluar el conjunt de l’activitat de la xarxa. 

2. Pla d’activitats anual de la xarxa. Aprovació de la proposta del pla anual de la xarxa i aprovació, si
s’escau, dels resultats. 

3. Definició de les actuacions dels museus, prioritàries de suport econòmic, i dels criteris generals de
valoració. 

4. Nomenament dels membres de la Comissió Tècnica de la xarxa i seguiment de la seva activitat. 

5. Seguiment de tots els altres acords establerts en aquest conveni. 

6. Aprovació de l’adhesió de nous membres, que hauran de seguir el procediment assenyalat en el
pacte tercer d’aquest conveni. 

La Comissió Institucional es reunirà com a mínim un cop a l’any i serà convocada pel Departament de
Cultura. 

Les decisions de la Comissió Institucional hauran de comptar amb el suport de la majoria dels membres
i amb el vistiplau Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. 

Comissió Tècnica 
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Està formada per la direcció de cada museu membre de la  xarxa, i  un representant de la  Direcció
General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura. 

Funcions de la Comissió Tècnica: 

1. Programa d’Actuacions a quatre anys. Elaboració del mateix, d’acord amb les directrius fixades per la
Comissió Institucional. 

2. Pla d’Activitats anual de la xarxa. Elaboració del mateix, d’acord amb les directrius de la Comissió
Institucional. Avaluació i remissió a la Comissió Institucional per a la seva aprovació, si s’escau. 

3. Suport econòmic als museus. Elaboració dels criteris, sistemes de valoració, etc. d’acord amb les
instruccions de la Comissió Institucional. 

4. Execució de totes les tasques que li designi la Comissió Institucional. 

5. Donar el vistiplau, o sigui, el conforme, a les peticions d’adhesió dels possibles museus col·laboradors
de la xarxa, el procediment a seguir està assenyalat en el pacte tercer d’aquest conveni. 

Un cop s’hagi elaborat i acordat el Programa d’Actuacions a quatre anys, la Comissió Tècnica es reunirà
com a mínim tres cops a l’any i serà convocada per la seva presidència, en el cas que no n’hi hagi per la
Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura. 

Les decisions de la Comissió Tècnica hauran de comptar amb el suport de la majoria dels membres i
amb el vistiplau Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. 

Sisè - Finançament de la xarxa 

Les actuacions a finançar per part del Departament de Cultura, parcial o totalment. són: 

- En la seva funció cooperativa: detectar les necessitats dels museus que s’han de resoldre mitjançant
la provisió de serveis estables i d’economia d’escala, i avaluant-ne els seus resultats.

-  En  la  seva  funció  de  foment:  donar  suport  econòmic  a  actuacions  de  valor  afegit  dels  museus
membres  de  la  xarxa,  mitjançant  la  concessió  de  subvencions  en  procediments  de  concurrència
pública. 

- Els museus registrats participats per la Generalitat de Catalunya, els participats per la Diputació de
Tarragona, i aquells museus que rebin subvencions excloses de concurrència per part de la Generalitat
de Catalunya no podran beneficiar-se de subvencions en procediment de concurrència pública en el
marc de la xarxa. 

S’estimaran  les  aportacions  a  quatre  anys  definides  en  el  Programa  d’Actuacions  de  la  xarxa.  La
concreció anual de les mateixes seran aprovades per la Comissió Institucional. 

En el finançament de la xarxa també hi podran participar altres institucions públiques o privades. Els
titulars dels museus també podran participar en el finançament de projectes concrets. 

Setè - Vinculació del Servei d’Atenció als Museus (SAM) amb la xarxa. 

El SAM és l’estructura tècnica de coordinació, de provisió de serveis i d’activitats de la xarxa. El SAM ha
d’estar vinculat a un museu o més, de la xarxa en funció dels programes, a través d’un procediment de
concurrència entre els museus que desitgin ser-ne. La modalitat de vinculació és la contractual, excepte
en aquells casos que el museu que faci les funcions de SAM sigui de titularitat de la Generalitat de
Catalunya, o participat majoritàriament per ella. Les prestacions del contracte seguiran estrictament el
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que estableixi el contracte programa aprovat per la xarxa i les orientacions que pugui donar la Comissió
Institucional. 

Les xarxes territorials són proveïdores de serveis, cosa que no significa que aquests es proveeixin des
d’una única instància central.  Es considera la  possibilitat  que en cas que un museu disposi  d’una
competència o d’un capital específic de valor per a la resta de museus i que pugui aportar a la xarxa,
participar com a prestador de serveis i actuacions de la xarxa, d’acord amb els procediments legals
pertinents, i de forma coordinada amb el SAM. 

Vuitè - Convenis específics. 

Es signaran convenis específics per garantir el desenvolupament de la xarxa i l’acompliment de les
seves  funcions  previstes  en  el  pacte  segon.  Aquests  convenis  han  de  concretar  especialment  les
aportacions econòmiques a la xarxa (pacte sisè) i tot allò referent a l’activitat anual de la xarxa i al
funcionament SAM (pactes setè). 

Novè - Vigència. 

La  vigència  d’aquest  conveni  començarà  en el  moment de la  seva signatura  i  finalitzarà  el  31 de
desembre de 2020. D’acord amb l’establert a l’article 49.h).2n de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic,  les parts signants del conveni podran acordar unànimement la seva
pròrroga per un termini de fins a quatre anys addicionals. Per tant, cal fixar en el conveni que les parts
podran prorrogar de manera expressa el conveni per un termini, de com a màxim, el mateix que el del
conveni inicial. 
 
El conveni pot ser modificat, alterat o esmenat per acord mutu de les parts, mitjançant la signatura
d’addendes, i mentre aquest estigui vigent. 

Desè - Causes de rescissió del conveni. 

Sense perjudici del que es preveu en el pacte anterior, són causes de rescissió anticipada del conveni: 

-  L’incompliment  per  qualsevol  de  les  parts  dels  compromisos  assumits  en  el  conveni  i  les  seves
addendes. 
- El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit. 
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als seus pactes. 
- Altres causes de resolució previstes a la normativa aplicable. 

Onzè - Interpretació, resolució de conflictes i jurisdicció aplicable. 

Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix en la seva interpretació i desenvolupament per
l’ordenament jurídic administratiu.  Les parts se sotmeten expressament a la  jurisdicció contenciosa
administrativa,  en  el  cas  que  es  produeixi  qualsevol  qüestió  litigiosa  que  pugui  sorgir  en  la  seva
interpretació i compliment que no pugui ser resolta, en primera instància, per la Comissió Institucional
prevista en el pacte quart d’aquest conveni. 

I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen aquest conveni de col·laboració, en duplicat
exemplar, en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 

L’Honorable Conseller.... 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural. 
Alcalde d’Alcover. 
President del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre. 
Alcalde de Cambrils. 
Alcalde del Vendrell. 
President del Patronat de la Fundació Apel·les Fenosa. 
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President de la Fundació Pau Casals. 
President de la Fundació Privada Lluís Carulla.
President del Consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà. 
Alcalde de Reus. 
Arquebisbe de Tarragona. 
Alcalde de Tortosa.
Alcalde de Valls.

ANNEX I. RELACIÓ DE MUSEUS REGISTRATS DEL CAMP DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE

Museu Població Comarca

Museu d’Alcover Alcover Alt Camp 

Museu de les Terres de l'Ebre Amposta Montsià 

Museu d'Història de Cambrils Cambrils Baix Camp 

Fundació Apel·les Fenosa El Vendrell Baix Penedès 

Fundació Pau Casals El Vendrell Baix Penedès 

Museu de la Vida Rural L'Espluga de Francolí Conca de Barberà 

Museu Comarcal de la Conca de Barberà Montblanc Conca de Barberà 

Museu Salvador Vilaseca Reus Baix Camp 

Museu d’Art Modern de Tarragona Tarragona Tarragonès 

Museu Diocesà de Tarragona Tarragona Tarragonès 

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona Tarragona Tarragonès 

Museu de Tortosa Tortosa Baix Ebre 

Museu de Valls Valls Alt Camp 

Museu Deu Vendrell Baix Penedès “.

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: És un tema que ve dictaminat i conegut de la
comissió corresponent.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: És per manifestar el nostre vot favorable, senyor alcalde. 

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, en aquest tema el que volíem –ja ho vam
fer en comissió – és preguntar per què la Diputació de Tarragona, en el cas de la Xarxa a nivell de Camp
de Tarragona i Terres de l’Ebre, no s’ha volgut incorporar en aquesta nova Xarxa. Ho vam preguntar en
comissió. Se’ns va dir que es miraria per quins motius aquí la Diputació no ha volgut entrar-hi, perquè
en altres demarcacions sí que ho han fet les respectives diputacions. I, per tant, volíem saber abans
d’expressar el vot si finalment s’han fet aquestes gestions i si sap....

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde:  En  tot  cas,  senyor  Jordan,  per  què  fan  les  coses  altres
institucions, on s’ha de demanar és a les altres institucions. Jo no puc contestar en nom de la Diputació.

Em consta que hi ha dos diputacions a nivell de país que han entrat, altres que no han entrat en aquest
moment inicial però que no descarten entrar en moments posteriors, però en tot cas, les explicacions
de per què fan les coses altres institucions les han de donar altres institucions. No em correspon a mi
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com alcalde o a la regidora en qüestió explicar el procedir d’altres institucions.

L’únic que li puc dir és que a Catalunya en aquest moment inicial, quan s’estan constituint aquestes
xarxes, n’hi ha dos que han entrat i dos que no. I les dos que no tampoc, pel que nosaltres sabem, no es
que descartin entrar, però s’havien de ficar en marxa. 

Per tant, jo l’únic que li puc dir és que poden traslladar al seu representant a la Diputació aquest neguit,
però no em correspon fer-ho a mi com alcalde de Tortosa en relació a altres institucions.

Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el senyor Jordan: Sí bé, nosaltres pensem que sí, que estaria bé que com
Ajuntament sabéssim, a l’hora de formar part d’una xarxa, per què una institució tan propera com és la
Diputació no ha volgut entrar. Però en tot cas, no entrarem més en el tema i el que fem és manifestar el
vot d’abstenció.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb setze vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PDeCAT (8), ERC-AM (4),
PSC-CP (2), CUP-AE-PA (1) i PP (1); i quatre abstencions corresponents als membres de la corporació del
grup municipal de MT-E.

SERVEIS A CENTRALS

03 – DACIÓ DE COMPTE SOBRE EL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA
I SOSTENIBILITAT FINANCERA AMB MOTIU DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2016.

L’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, dóna compte al Ple  sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat,
regla de la despesa i sostenibilitat financera amb motiu de la liquidació de l’exercici 2016.

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Saben que d’acord amb la legislació actual vigent, més enllà
de procedir a l’aprovació de la liquidació –que ja es va fer en temps i forma durant el mes de març–
posteriorment  l’interventor  ha  d’emetre  un  informe  de  si  s’han  complert  els  objectius  d’estabilitat
pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera de l’Ajuntament. Això ho fa en posterioritat
a la pròpia liquidació i tenim l’obligació també de donar compte a aquesta sessió plenària.

No entraré en més detall de cadascun d’aquest paràmetres perquè vostès ho tenen informat, però dir-
los-hi que aquest any hem complert, òbviament, els objectius d’estabilitat pressupostària, també el de
la regla de la despesa i el de la sostenibilitat financera per al 2016. Això fa que a la finalització del PEF
(del Pla econòmic financer), que finalitzava al 2016, complim tots els paràmetres i en aquests moments
l’Ajuntament ja no està sotmès a cap Pla econòmic financer.

Això no descarta que segurament aquest any, si  no hi ha modificació –tal  com s’ha compromès el
corresponent  ministre  d’Hisenda  de  l’Estat  espanyol–  i  es  manté  la  regla  de  la  despesa  amb els
mateixos  criteris,  possiblement  a  l’Ajuntament,  donades  les  inversions  que  tenim planificades,  ens
saltéssim la regla de la despesa. En tot cas, això ho veurem d’aquí un any. Segurament d’aquí un any ja
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no estarà aquesta regla tal i com està plantejada i llavors s’avaluarà. Però en tot cas, ara la bona notícia
és simplement donar compte de que en aquesta liquidació complim tots aquests paràmetres.

També els  hi  afegeixo  jo,  que no ve  en aquest  informe,  però  que el  PMP del  que és  estrictament
l'Ajuntament de Tortosa en aquests moments està a 24 dies, vol dir el període mig de pagament de les
factures.

*-*-*

El Ple en resta assabentat.

04  – DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L’ESTAT  D’EXECUCIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  CORRESPONENT  AL  PRIMER
TRIMESTRE DE 2017. 

L’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, dóna compte al Ple de l’estat d’execució del pressupost a 31 de març
de 2017: 
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EAT Ajuntament de Tortosa

PRESSUPOST D’INGRESSOS              2017 ESTAT D’EXECUCIÓ DES DE 01/01/2017 FINS A 31/03/2017

Classificació
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Previsions inici-
als

Modificacions Previsions definiti-
ves

Drets nets Ingressos realitzats Devolucions d’in-
gressos

Recaptació líquida Pendent de
cobr.

Estat d’execució

1 Impostos directes 14.518.000,00 14.518.000,00 333.431,71 290.286,16 290.286,16 43.145,55 -14.184.568,29

2 Impostos indirectes 350.000,00 350.000,00 180.933,09 182.617,97 1.684,88 180.933,09 -169.066,91

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 6.537.751,00 6.537.751,00 1.141.722,22 542.035,05 99,01 541.936,04 599.786,18 -5.396.028,78

4 Transferències corrents 9.589.997,41 1.370.015,32 10.960.012,73 978.370,00 978.370,00 978.370,00 -9.981.642,73

5 Ingressos patrimonials 512.916,00 512.916,00 83.540,97 3.578,81 3.578,81 79.962,16 -429.375,03

6 Alienació d´inversions reals 20.000,00 20.000,00 -20.000,00

7 Transferències de capital 4.000,00 4.000,00 -4.000,00

8 Actius financers 39.750,00 39.750,00 2.370,22 2.370,22 2.370,22 -37.379,78

9 Passius financers 3.533.000,00 3.533.000,00 -3.533.000,00

Suma total ingres-
sos

35.105.414,41 1.370.015,32 36.475.429,73 2.720.368,21 1.999.258,21 1.783,89 1.997.474,32 722.893,89 -33.755.061,52

PRESSUPOST DE DESPESES                2017

Classificació
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions reconegu-
des

Pag. realitzats Reintegr. de despe-
ses

Pag. líquids Pendent de pag. Estat d’execució

1 Despeses de personal 9.681.875,30 1.018.795,16 10.700.670,46 2.231.375,27 1.856.682,47 429,56 1.856.252,91 375.122,36 8.469.295,19

2 Despeses corrents en béns i serveis 11.030.240,97 453.102,92 11.483.343,89 804.684,48 412.068,07 5.022,04 407.046,03 397.638,45 10.678.659,41

3 Despeses financeres 691.828,38 691.828,38 207.026,26 207.021,97 207.021,97 4,29 484.802,12

4 Transferències corrents 3.401.734,90 136.774,40 3.538.509,30 852.825,93 627.330,36 627.330,36 225.495,57 2.685.683,37

5 Fons de contigència i altres imprevistos 150.000,00 150.000,00 150.000,00

6 Inversions 4.006.550,00 1.717.044,63 5.723.594,63 2.826,21 2.826,21 5.720.768,42

7 Transferències de capital 629.500,00 23.000,00 652.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 614.000,00

8 Actius financers 13.000,00 13.000,00 5.855,50 5.055,50 5.055,50 800,00 7.144,50

9 Passius financers 5.500.684,86 5.500.684,86 1.594.980,57 1.594.980,57 1.594.980,57 3.905.704,29

Suma total despe-
ses

35.105.414,41 3.348.717,11 38.454.131,52 5.738.074,22 4.741.638,94 5.451,60 4.736.187,34 1.001.886,88 32.716.057,30
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Diferència. . . -1.978.701,79 -1.978.701,79 -3.017.706,01 -2.742.380,73 -3.667,71 -2.738.713,02 -278.992,99 -1.039.004,22
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*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: El quart punt és, d’acord amb les bases d’execució del
pressupost que tenim aprovades també per al 2017, hem de donar compte en el primer mes posterior
al mes de finalització del trimestre de l’estat d’execució pressupostària, i és el que fem aquí.

El tenen a la seva disposició. Ja saben que durant l’any, doncs, encara van apareixent algunes partides
d’aplicació però, en tot cas, també portem un estat d’execució pressupostària durant el primer trimestre
sense que pressuposi res respecte als altres trimestres de forma, diguéssim, molt eficient. I en alguns
casos,  com és amb la  liquidació  i  la  recaptació  d’alguns ingressos tributaries,  ja  havent  complert,
pràcticament, els objectius de tot l’any. Moltíssimes gràcies.

*-*-*

El Ple en resta assabentat.

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS

05 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR RELATIVA AL FOMENT DE LA NETEJA DE LES
PINTADES INCÍVIQUES A LA CIUTAT.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit Popular:

“  Passejant per Tortosa podem observar pintades de naturalesa incíviques fetes en edificis,  murs i,
també, en monuments i monòlits, entre altres béns urbans, Aquestes pintades afecten negativament a
l’estètica, la neteja i la imatge de Tortosa com a ciutat, com a capital comarcal i com a referent de les
Terres de l’Ebre. Tortosa és una gran ciutat que hem de cuidar i respectar entre tots els que l’estimem i
gaudim de les seves diverses imatges.

Aquestes  visions  diuen  molt  de  la  ciutat,  dels  seus  habitants  però,  molt  especialment,  dels  seus
regidors. És per això que des d'aquesta casa hem de contribuir  de forma decidida a millorar en tot
moment la imatge de Tortosa.

Al carrer, en murs i edificis, conviuen grafits, pintades, taques, gargots, escrits, inscripcions o grafismes
diversos fets amb qualsevol matèria (sigui tinta, pintura, matèria orgànica, o similars) o bé ratllat les
superfícies d'una gran diversitat de béns i elements urbans. Cal afegir a les pintades incíviques, el seu
contingut generalment ofenedor en forma d'insults, dibuixos inapropiats, expressions inadequades de
sentiments íntims, termes poc adequats pel jovent, etc.

Sóc conscient que l’Ajuntament treballa, en la mesura de les seves possibilitats, en aquest aspecte però
crec, també, que cal un plus d’esforç.

Per tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer - Que es millori la dotació econòmica del Pressupost 2017 que es destina a n'aquest objectiu. 
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Segon -  Que l’Ajuntament reforci  les  brigades de neteja necessàries per  netejar  totes les pintades
incíviques en indrets competència municipal i, alhora, que demani la mateixa actuació als indrets de
competència privada.

Tercer - Que s'estableixi un pla de prevenció d'aquest tipus d'actes a través del seguiment governatiu i
de l’explicació estricta de l’Ordenança del bon ús de la via pública i  dels espais públics (Capítol II)
aplicant les sancions previstes en ella. 

Quart - Establir campanyes de conscienciació en coordinació amb les entitats de la ciutat. 

Cinquè - Donar trasllat de l’acord a les AAW, associacions de i AMPES de la ciutat. “.

*-*-*

Intervenció del Sr. Dalmau
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP, senyor Xavier
Dalmau Sàlvia: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, la moció, com acaba de dir vostè, és relativa al
foment o a l’increment de la neteja de les pintades incíviques que hi ha a la ciutat de Tortosa.

En qualsevol  moment,  si  passegem per la ciutat podem  observar  pintades de naturalesa totalment
incívica fetes bé sigui en edificis, bé sigui en murs o fetes també en monuments o en monòlits, entre
altres béns urbans.

Aquestes pintades afecten negativament tant a l’estètica, com a la neteja, com a la imatge de Tortosa,
com també a la pròpia ciutat en quant és capital comarcal i en quant és referent de les Terres de l’Ebre. 

Tortosa –ho sabem tots i ens honorem i ens congratulem– de que sigui, és i serà –esperem– una gran
ciutat que, lògicament, hem de cuidar i respectar entre tots els que l’estimem i entre tots els que la
gaudim en les seves diferents i diverses imatges.

Aquestes  visions  diuen  molt  de  la  ciutat,  dels  seus  habitants,  però  també  molt  especialment  de
nosaltres: els regidors de la ciutat. És per això que des d'aquesta casa hem de contribuir de forma
decidida a millorar en tot moment la imatge de Tortosa.

Al  carrer,  en  murs  i  en  edificis  conviuen  grafits,  pintades,  taques,  gargots,  escrits,  inscripcions  o
grafismes  diversos  fets  amb  qualsevol  matèria  –bé  sigui  tinta,  bé  sigui  pintura,  bé  sigui  matèria
orgànica o similars– o bé apareixen també ratllat les superfícies d'una gran diversitat de béns i d’una
gran diversitat d’elements urbans. 

Cal afegir a les pintades incíviques, el seu contingut generalment ofenedor en forma d'insults, en forma
de dibuixos inapropiats, d’expressions inadequades, de sentiments íntims, termes poc adequats per a
tothom, però especialment per al jovent que passeja, que va pels carrers i les places de la ciutat de
Tortosa.

Sóc conscient  i és evident que l’Ajuntament treballa, en la mesura de les seves possibilitats, en aquest
aspecte però crec, també, que, com diu la moció, cal un plus d’esforç en aquesta línia. Per tot això,
proposo al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer, que es millori la dotació econòmica del Pressupost 2017 que es destina a n'aquest objectiu o,
en el seu cas, que es proveeixi una partida adient en el proper pressupost.

Segon,  que  l’Ajuntament  reforci  les  brigades  de  neteja  necessàries  per  netejar  totes  les  pintades
incíviques en indrets, lògicament, competència municipal i, alhora –és evident– que demani la mateixa
actuació als indrets que són competència privada.

-  Pàg. 17 / 77 -           JACE / sbh



Tercer, que s'estableixi un pla de prevenció d'aquest tipus d'actes a través d’un seguiment governatiu i
d’una aplicació estricta de l’Ordenança del bon ús de la via pública i dels espais públics aplicant d’una
forma rigorosa les sancions que preveu aquesta Ordenança.

Quart,  establir  campanyes de conscienciació  en coordinació  amb les  entitats  de la  ciutat,  bé  sigui
associacions de veïns, bé sigui col·legis, bé sigui institucions de tot tipus.

I cinquè, donar trasllat de l’acord a les assocaicions de veïns, a les associacions de comerciants, i a les
AMPES de la ciutat. Gràcies.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Molt bona tarde a tots i a totes. 

Primer que res aclarir que, per a la gent que ens estigui escoltant o veient, que Tortosa no és el Bronx, ni
és una favela sud-americana perquè l’escenari que ha pintat vostè, doncs, sembla que, vamos, que casi
ni es pugui anar pels carrers de la nostra ciutat.

I en tot cas, des de la CUP Alternativa Ecologista tenim el convenciment de que el concepte que tenen
vostès i nosaltres d’incivisme, doncs, no és el mateix. Perquè per a nosaltres és molt més incívic i molt
més indigne les condicions de precarietat a les que les polítiques del partit que vostè representa han
condemnat a la gent jove del nostre municipi,  tant a nivell  laboral com, per exemple, obligant-los a
marxar perquè aquí no tenim perspectiva de futur.

O molt més incíviques també són les actituds de certs personatges del partit al que vostè representa,
que han buidat les arques públiques en benefici personal.

I si tant li preocupa els continguts incívics a vostè, pot demanar també al partit al que representa que
legisli  per  eliminar  continguts  sexistes,  racistes,  homòfobs  o  inapropiats  en  els  grans  mitjans  de
comunicació que veuen, precisament, aquests joves que a vostè tant li preocupa el que puguin veure.

També li hem de recordar que moltes vegades als carrers de les ciutats s’expressa, sobretot la gent
jove, de manera artística. I que allò que vostè considera incívic, fa uns anys, com per exemple murals
d’un tal Banksy –que no sé si li sona però és un dels artistes més importants del segle XXI, utilitzava els
murals de les ciutats per manifestar també crítica social i avui és un dels artistes més reconeguts del
segle XXI.

Per això, la CUP Alternativa Ecologista ni criticarà ara ni mai les expressions artístiques al carrer ni
tampoc els missatges de contingut social que, a més, manifesten que una ciutat té ànima i que està
viva.

I entenem que aquelles pintades o aquells grafits que puguin ser més ofensius o que incloguin insults,
la Brigada ja actua amb la màxima rapidesa possible, la Brigada municipal, per eliminar-les amb bon
criteri.

I en tot cas, entenem que el lloc per haver formulat aquesta proposta, doncs, hauria d’haver sigut la
Comissió d’Espai Públic i no aquí al Ple, presentant una mesura que entenem que això del populisme
que vostè moltes vegades parla, doncs, això que acaba de practicar en aquesta moció la definiríem
nosaltres com a populista.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Bona tarde, senyors regidors,
senyores regidores,  senyor Dalmau, nosaltres estem molt  preocupats per l’estat de la  via pública a
Tortosa, per l’estat en què l’espai públic està deteriorat a Tortosa. I vam denunciar-ho ja en el Ple passat
que el monument al president Lluís Companys havia estat ple de pintades i veiem que gràcies a la
nostra moció ja s’ha netejat. 
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Per tant, és del nostre parer que cal tenir cura d’aquest espai. Aquest espai que ens dona seguretat,
aquest espai que si tenim ben condicionat ens fa disfrutar i ens dona aquell espai de relació que podem
tenir entre les persones i per això nosaltres hem proposat moltes mocions per la cura, neteja de la
nostra ciutat.

Una ciutat que hem dit moltes vegades que continua en un estat deficient de l’espai públic. I una ciutat
que dona una bona imatge és perquè controla, en definitiva, regula i aplica criteris que el que fa n és
que el manteniment i la cura siguin els adequats.

També  hem  parlat  moltes  vegades  de  la  conscienciació.  Pensem  que  fan  falta  campanyes  de
conscienciació  per  a  que  la  gent  cuide l’espai  públic.  I  si  recorda  ja  vam  fer  una  moció  en  què
demanàvem la figura de l’agent cívic per evitar, justament, aquestes situacions. Si la gent no entén
l’espai com a seu, difícilment podrà cuidar-lo.

Jo entenc també, nosaltres entenem també, que l’Ordenança reguladora del bon ús de la via pública i
els  espais  públics  ja  ho  preveu.  En  el  seu  article  número  9,  referent  a  grafits,  pintades  i  altres
expressions gràfiques recull que està prohibit realitzar totalment aquests grafits, per tant, és aquí on
entenc que la regulació ja està feta.

Però també com vostè molt bé ha dit, des del Govern municipal i des dels mateixos regidors hem de ser
els primers que cuidèssem d’aquest espai públic. 

I també l’article 10 diu que està prohibit col·locar cartells en qualsevol lloc, depèn del lloc on estiguin. I
és aquí on volia fer incidència de que, entre tots, hem de cuidar el nostre espai públic. I ha de ser el
Govern municipal, l’Ajuntament i els partits dels Govern i tots plegats els que tinguéssim cura, donat
que ara va aparèixer un cartell que per Sant Jordi anunciava una activitat de PDeCAT i d’ExpoEbre, un
dalt de l’altre, i entenc que això està fora de l’ordenació.

Per tant, en aquest sentit donarem suport a la seva moció, entenent que la cura de l’espai públic és de
tots i de totes, i començant pels que estem al servei públic. Molts gràcies.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la  paraula el  Sr.  Jordan: Sí,  alcalde, regidors i  regidores,  des de Movem Tortosa
volem, en relació a aquesta moció,  expressar,  com evidentment sempre fem, algunes opinions per
posicionar el nostre vot.

La primera és que vostès ens estan parlant d’un tema molt concret i, per tant, s’estan referint a les
pintades que sembla ser que n’hi ha moltíssimes per la nostra ciutat, segons el que vostè diu. I en
aquest sentit nosaltres pensem que això és una qüestió molt concreta d’un tema més global que és la
manca de manteniment de la via pública i també, evidentment, la manca de neteja a la nostra ciutat.

En aquest sentit, volem recordar que des del nostre grup municipal vam proposar un pla estratègic de
neteja de la ciutat perquè pensem que és una prioritat evident que fa falta a Tortosa. Hem de tornar a
recordar que el contracte de neteja actual està prorrogat des de finals del 2015 i, per tant, que encara
no hi ha hagut una resposta per part de l’equip del Govern municipal en aquest sentit. 

I proposàvem moltes coses com, per exemple, un estudi per a que es pogués remunicipalitzar el servei
de  neteja,  com  estan  fent  altres  ciutats  de  Catalunya  després  de  tots  aquests  anys  d’un  servei
privatitzat; com utilitzar també la figura dels agents cívics amb plans d’ocupació; la revisió, evidentment,
de la  neteja  en diferents  vies  de la  nostra  ciutat  i  places;  o la  instal·lació  de papereres.  Per  tant,
entenem que la seva proposta s’hauria d’incloure en un tema molt més global, que és el de la neteja de
la ciutat.

Però també –i alguns portaveus també li han comentat– veiem que darrera d’aquesta moció hi ha una
intencionalitat de patrimonialitzar per part del seu grup, com a grup de dreta –conservador–, tot el que
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és l’incivisme i, per tant, intentar fer una croada, una lluita contra l’incivisme. I en aquest sentit, volem
recordar-li que precisament les seves polítiques són les que més incivisme provoquen a la nostra ciutat i
a la nostra societat arran de tot el que vostès estan aprovant.

I  a més a més també, i  com a últim element,  pensem que el que faria  falta també en una moció
d’aquestes característiques, tenint en compte que vostè ho centra en un tema de pintades i, per tant, de
llibertat d’expressió, és fer alguna proposta –com molts ajuntaments han fet– de consens per a que hi
haguessin diferents espais on es poguessin expressar lliurement aquestes opinions. Hi ha ajuntaments
que han fet acords, per exemple, amb grafits i hi ha diferents espais de diferents ciutats on sí que, de
manera consensuada, es pot expressar aquesta llibertat d’expressió. I, per tant, entenem que també és
incomplerta en aquest sentit.

És per tot això que des de Movem Tortosa no li donarem suport a la seva moció i votarem abstenció.
Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Martínez
Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Martínez:  Regidores,  regidors,  alcalde,  bé,  ja  tots  sabem  que  el
problema de les pintades està a totes les ciutats, i a Tortosa també, no?

Però cal recordar que, bé, hi ha sancions per a aquest tema. I això la gent, també cal recordar-ho, si són
pintades grans i afecten molt la infrastructura de la ciutat inclús poden anar per la via penal. Les més
petites, clar, van per sanció econòmica o per treballs a la comunitat.

Però tenim la Brigada. Tenim la Brigada que, bé,  ho està treballant  i  fins ara creiem que ha estat
suficient. No obstant, últimament s’ha vist incrementada la seva plantilla i, per tant, estem segurs que
les actuacions per solucionar aquests actes incívics encara es milloraran.

Tot plegat, nosaltres votem en contra de la proposta. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Ferré
A continuació pren la paraula el senyor Ferré: Bona tarde regidores, regidors, alcalde, l i avanço que el
nostre vot serà contrari  a la moció.

Com ja  li  han recordat,  ens demana que es  millori  la  dotació  econòmica i  efectius  de la  Brigada.
Precisament fa quinze dies que hem incorporat a la plantilla de la Brigada municipal a vuit persones
amb caràcter indefinit més els plans d’ocupació amb caràcter temporal, no només per tal de reforçar les
tasques de neteja, com poden ser les pintades a la via pública, sinó també per realitzar la resta de
tasques que són pròpies del departament de Serveis.

A més, per tal de vetllar pel compliment de l’Ordenança del bon ús de la via publica i dels espai públics,
disposem dels serveis de la Policia local, que ja actua en matèria de prevenció d’actes incívics i en la
resolució  dels  mateixos  en cas de produir-se.  D’aquesta manera,  amb coordinació amb els  serveis
judicials, es fan realitzar treballs per a la comunitat als infractors de l’esmentada Ordenança.

De  totes  formes,  aprofito  l’avinentesa  també  per  demanar  col·laboració  ciutadana,  tant  per  al
manteniment d’una ciutat el més neta possible com en la denúncia de fets incívics si en són testimonis,
perquè  per  mantenir  la  via  i  els  espais  públics  d’una  ciutat  d’una  forma  digna  és  necessària  la
participació de tothom. Gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde, regidores, regidors, agrair al PSC el seu
vot positiu, l’abstenció de Movem i els vots negatius, com sempre faig també.

El que jo crec que he deixat molt clar i ho deixo clar, el que passa és que, clar, hi ha gent que es dedica
a  fer,  a  agafar-se  com  sigui  a  fer  exercicis  de  populisme,  de  postureig  polític,  de  desinformació,
manipulació, d’ignorància i manipulació conceptual, i clar, doncs bé, confonen el que és l'Ajuntament de
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Tortosa, la ciutat de Tortosa amb el que és l’Estat espanyol i tota la problemàtica que pugui haver-hi a
nivell estatal amb el Partit Popular, no?

Estem a Tortosa i som regidors d’un l'Ajuntament de Tortosa de 34.000 habitants. I res més, no hi ha
que anar sempre a què passa allí, que fa el Partit Popular, que no fa el Partit Popular.

Segon, això no és Bronx. Jo no he fet una visió...., això és populisme pur i dur. Una visió de Tortosa com
si això estigués ple de pintades. Hi ha pintades, hi ha dos exemples, per exemple, el monòlit de la plaça
Pius XII i el monòlit del president Companys, escolti, allí hi ha pintades. I n’hi ha moltes més per les
parets,  però  això  no  vol  dir  que  jo  hagi  dit  que  sigui  el  Bronx.  Això  és  manipular,  tergiversar  les
expressions.

Llibertat d’expressió: sí, evident, clar, jo soc el primer. Llibertat d’expressió però, escolti, això no ens
permet anar pels carrers pintant totes les façanes, pintant el que volguéssim, com el que ens passi pel
cap, salvant aquelles expressions artístiques, de vàlua artística –vostè ha dit un nom, jo li podria dir un
nom d’aquí Tortosa que també ha pintat parets i murals i d’una gran categoria–, això no és pintada
incívica.  A  veure  si  ens  entenem,  a  veure  si  no  manipulem  les  expressions  simplement  per  fer
politiqueria, senyor Javier Rodríguez.

Jo també he dit, escolti, la Brigada municipal. La Brigada municipal, clar. La Brigada municipal treballa,
ho he dit des d’un principi. Que l'Ajuntament de Tortosa està treballant en aquest tema ho he dit claret,
però claret claret. Soc conscient de que l'Ajuntament treballa en la mesura de les seves possibilitats en
aquest aspecte. Però crec també que cal un plus d’esforç. Escolti, més clar que l’aigua. Clar que treballa
la Brigada municipal, sols faltaria. I treballa molt bé, sols faltaria, escolti, però jo no ho he dit això.
Vostès, el que passa és que utilitzen les expressions que jo he pugi donar per donar-li una volta política,
politiquera  total  i  absolutament  i  au,  i  tira.  Populisme,  postureig  polític  ‘perquè  nosaltres  som
d’esquerres i no sé què’ i tal. No. 

Escolti, clau local, això no és un Bronx però hi ha pintades que són incíviques, llibertat d’expressió, sí a
les pintades artístiques i d’acord en què la Brigada municipal fa la seva feina d’acord amb les directrius
de l’Ajuntament, i la fa molt bé.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb tres vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PP (1) i PSC-CP (2); tretze
vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PDeCAT (8), ERC-
AM (4)  i  CUP-AE-PA (1);  i  quatre abstencions corresponents als  membres de la  corporació del  grup
municipal de MT-E.

06  – PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  PARTIT  POPULAR  REFERENT  A  L’OBERTURA  D’UN  PAS  DE
VIANANTS A LA RONDA DE REUS.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit Popular:

“ Pujant pel carrer ronda de Reus, en arribar a l’altura del carrer Cervantes, es produeix una bifurcació
de l'esmentada ronda de Reus definida per una illa allargada que inclou diversos elements de jardineria
urbana. A la banda esquerra la ronda de Reus segueix fins al carrer Despuig i, per altra part, a la banda
dreta, la ronda de Reus desemboca davant de la petita rotonda ubicada front l’estació ferroviària.

El mig de l’illa queda ubicada enfront del passatge que comunica la ronda Reus amb el carrer ronda
dels  Docs,  o  viceversa.  Un vial  de  pas molt  utilitzat  per  la  ciutadania  que,  molts  cops,  en  lloc  de
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travessar el carrer ronda de Reus pel pas de vianants que hi és a l’altura del carrer Cervantes o, en el
seu cas, pel que hi ha al carrer Despuig, que desemboca davant l’indret conegut per les "escaletes" que
porten al Seminari, segueixen recte travessant l’illa perquè els és més fàcil que anar al pas de vianants
del carrer Cervantes o al del carrer Despuig. Per una millor comprensió, adjunto fotos de  l'indret.

Al marge de que aquesta situació és totalment anòmala, pot generar molts perills per a la ciutadania, ja
que aquest camí ni està senyalitzat, ni preparat per a ser utilitzat, provocant una situació latent de risc
pels  vianants  que  el  travessen que,  en  alguns  casos,  porten  elements  diversos,  inclús  carrets  de
nadons.

Per tot això, proposo al Ple l’adopció del següent ACORD:

Que  els  serveis  tècnics  de  l’Ajuntament,  estudiïn  la  possibilitat  d'establir  un  passatge  adequat
urbanísticament que, alhora, permeti un pas més segur i més adequat a les necessitats dels vianants
per l’indret descrit anteriorment. “

*-*-*

Intervenció del Sr. Dalmau
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP, senyor Xavier
Dalmau Sàlvia: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, la moció va referida a l’obertura d’un pas de
vianants a la ronda Reus. 

Si pugem pel carrer ronda de Reus i arribem a l’altura del carrer Cervantes, veiem, sabem –un poquet
abans, eh– es produeix una bifurcació de l'esmentada ronda de Reus: una que passa pel costat de la
gasolinera, l’altra que va pel costat de la vorera de la via fèrria; i és una ronda que està definida per una
illa allargada que inclou diversos elements de jardineria urbana. 

A la banda esquerra la ronda de Reus segueix fins al carrer Despuig i, per altra part, a la banda dreta la
ronda de Reus desemboca davant de la petita rotonda ubicada front de l’estació ferroviària. Una rotonda
molt petiteta que permet, per als que venen de Sant Llàtzer, girar una altra vegada; i per als que venen
també pel costat de la via també poden girar una altra vegada cap al carrer Despuig o bé seguir cap
endavant.

El mig de l’illa queda ubicada enfront del passatge que comunica la ronda Reus amb el carrer ronda
dels Docs,  o viceversa: del  carrer  ronda Docs a la  ronda Reus. Un vial  de pas molt  utilitzat per  la
ciutadania que, molts cops, en lloc de travessar el carrer ronda de Reus pel pas de vianants que hi és a
l’altura del carrer Cervantes –surts de l’estació o d’aquest pas i baixes cap avall per agafar el carrer
Cervantes–o en el seu cas, van cap a dalt, cap al carrer Despuig, al pas de vianants que desemboca
davant de l’indret  conegut per  les  "escaletes" que porten al  Seminari,  segueixen –hi  ha molts que
segueixen, moltíssims eh, jo ho he comprovat i tothom ho pot comprovar– segueixen recte travessant
l’illa perquè els és més fàcil que anar al pas de vianants del carrer Cervantes o, en el seu cas, al del
carrer Despuig. 

Per una millor comprensió, he adjuntat unes fotos. Ara, per cert, l’Ajuntament ho ha podat tot i encara
es veu..., haguessin pogut avisar perquè ara es veu claríssim el pas. 

I al marge d’aquesta situació, que és totalment anòmala que la gent pugui travessar per un lloc que no
està habilitat per a això és totalment anòmal i, sobretot, l’important per a mi és que pot generar molts
perills per a la ciutadania, ja que aquest camí ni està senyalitzat, ni està preparat per a ser utilitzat,
provocant una situació latent de risc tant per als vianants que el travessen que, en alguns casos, porten
elements diversos, inclús carrets amb nadons, etc.

Per tot això, proposo al Ple l’adopció del següent acord: Que els serveis tècnics de l’Ajuntament estudiïn
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la possibilitat d'establir un passatge adequat des del punt de vista urbanístic que, alhora, permeti un
pas més segur i més adequat a les necessitats dels vianants per l’indret descrit anteriorment i que, de
fet, travessaria la ronda de Reus per dos bandes: la banda, diguéssim, que dona a l’illa; i de l’illa a la
banda que dona a ronda Reus, a la gasolinera que allí existeix. Gràcies.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Xavier em diuen. Xavier. Ho dic perquè abans han intentat
canviar-me el nom.

En tot cas, segons el criteri del portaveu del Partit Popular a nosaltres, com fem postureig, com fem
demagògia, com fem populisme, doncs ara seguiríem votant que no. Però com el nostre criteri és pensar
en  aquelles  actuacions  que  són  beneficioses  per  a  la  ciutat,  doncs,  a  aquesta  proposta  nosaltres
votarem que sí perquè creiem que és una proposta en positiu.

I li agrairíem que quan parlem es faci el debat en termes polítics i no com abans, recorrent, doncs, a tot
allò del que ens acusa a nosaltres i que és precisament el que fa vostè.

En tot cas i entrant ja en el tema, direm que..., i a més, personalment puc constatar que allò que ha
explicat en la moció és cert i que, a més –perquè passo dos vegades com a mínim al dia per la zona–
sempre o moltes vegades em trobo amb persones que estan esperant el pas i  que estaria bé que
s’estudiés la proposta i que es busqués una solució, tal i com diu la moció.

I per això el nostre vot serà favorable.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, com la moció d’abans, també, senyor Dalmau, li donarem suport. 

Perquè és una realitat. Es dona diàriament aquesta situació que vostè està vivint, com molt bé ha dit el
senyor Rodríguez. Tot això ve provocat, evidentment, gràcies al pas que es va obrir a l’abril del 2011 pel
pas de Renfe que connecta el barri del Temple amb el barri del Centre. I és aquí on els dos passos de
vianants,  com molt  bé  vostè  ha descrit,  a  una punta  i  a  l’altra  s’han quedat  fora,  diguéssim,  d’un
trajecte habitual que, malauradament, fa la gent en una actitud a priori incívica en el sentit de que xafa
una zona verda i, a més a més, posa en risc la seva vida, entenent que els cotxes que passen no veuen
que allí va a sortir un peató o un vianant i, per tant, és en aquest sentit que es fa necessari per dos
motius,  com he dit:  per  un tema de no malmetre  el  nostre  espai  públic  i,  dos,  per  uns temes de
seguretat.

Entenem  que  aquesta  mesura  seria  una  mesura  que  entraria  perfectament  en  les  mocions  que
Esquerra Republicana, tant al gener de 2015 com a l’octubre de 2015, va entrar en temes de pacificar
el trànsit a Tortosa i millorar alguns determinats passos de vianants perillosos, com seria aquest.

Nosaltres  també al  març de 2016 vam entrar  una moció  per  millorar  la  plaça d’Alfons i  en aquell
moment també vam dir que s’hauria de crear un pas de vianants quan la sortida del pàrquing...., hi ha
la sortida, diguéssim, per a gent amb discapacitats físiques i que allí s’hauria de fer un pas de vianants.
Malauradament en aquell moment el Govern va dir que no. Espero que aquesta vegada vostè tingui més
sort que nosaltres. I, per tant, com li he dit votarem a favor. Gràcies.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, alcalde, regidores i regidores, aquesta moció que ens
presenta el Partit Popular fa referència, com ja han dit els diferents portaveus que m’han precedit, a
una illa enjardinada que està situada al final del carrer Cervantes, prop de l’estació de Renfe, a la
bifurcació que va precisament cap a l’estació de tren i cal al carrer Despuig i també cal el Seminari.

Tal i com també s’ha dit aquí, és evident que allí cada dia passa moltíssima gent, de fet la gespa així ho
indica perquè passa la gent per damunt d’aquesta zona i és una evidència que la vivim de manera
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diària. Per tant, és una realitat que cal buscar una solució per intentar posar remei a aquesta qüestió.

També ens  preocupa  el  tema de la  seguretat  perquè  és  evident  que  no està  adequat  de manera
correcta, i com la gent continua passant, pot posar en risc a moltíssima gent.

Però també sabem que el Govern municipal –i així ho ha dit alguna vegada– en aquella zona vol fer una
actuació o així ho tenia previst. Al Pla d’actuació municipal es preveu fer una rotonda per a que pugui
haver un doble accés quan baixin els vehicles de la pujada del Seminari en direcció a l’estació de Renfe
i en direcció al centre de la ciutat. Una proposta que s’havia de fer al 2016, que des del nostre grup ja
vam denunciar per què no s’ha fet. I, per  tant, entenem que s’ha de fer això o es farà en els propers
mesos.

Tot i així, des de Movem Tortosa, com veiem que de moment encara no s’està actuant i que aquesta
situació és una realitat, entenem que estaria bé que com a mínim de manera provisional se solucionés
aquest tema i, per tant, fins que s’arrangés de manera definitiva tot l’espai, es pogués actuar com així
ho proposa la moció. I és per això que des de Movem Tortosa votarem favorablement.

Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Bona tarde companyes i companys regidors.

Bé, senyor Dalmau, ens presenta una moció en la qual a l’acord, de fet és el que s’ha d’aprovar o no
s’ha  d’aprovar,  es  diu  que  els  serveis  tècnics  de  l’Ajuntament  estudiïn  la  possibilitat  d’establir  un
passatge adequat. Bé, això ja s’ha fet. O sigui, ja s’ha estudiat.

Per tant, si ja s’ha fet –ho ha fet, concretament, la Policia municipal amb tots els elements que té per a
jutjar tots aquests temes de trànsit i de seguretat ciutadana i vial–. No podem votar a favor perquè, clar,
ja està fet. 

Ara,  no  obstant,  pensem  que  s’han  d’impulsar  millores  amb  les  condicions  de  seguretat  perquè
precisament en l’informe deien que allò no és el lloc més adequat per passar perquè era perillós. Per
tant, el que no hem de fer és ficar un pas de vianants allí quan diuen que això és perillós. Però sí que és
veritat que s’hauria de fer alguna cosa per a que la gent no passés i això és el que s’està treballant per
tal de veure si amb la reorganització d’aquell espai es pot millorar i, de moment, impedir al menys o
dificultar aquest pas que molta gent utilitza.

Per tant, la nostra posició és contrària al que proposa, perquè concretament aquest estudi ja està fet.

Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, senyor Dalmau, com ja
li ha comentat el senyor Monclús, aquesta és una situació que ja coneixem i que ja s’ha estudiat pels
serveis tècnics i  també per part  de la Policia. I  es va desestimar en el seu moment per motius de
seguretat, pel fet de que veníem d’una cruïlla i, a més a més, tenim una sortida d’una benzinera just
enfront i,  per  tant,  no s’aconsellava tenir  aquest pas de vianants allà perquè realment no acabava
d’encaixar amb tot el que hi havia a nivell viari.

És cert que estan passant per un lloc que no pertoca, una zona enjardinada. En tot cas, nosaltres sí que
ens comprometrem a que en cas de que hi hagi una reordenació del trànsit en aquell àmbit –que sí que
ho estem estudiant– procediríem a millorar aquella situació.

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé,
gràcies als grups municipals que han votat que sí,  gràcies a la CUP, gràcies Xavier, gràcies al PSC,
gràcies a Movem, bé, i gràcies també a Esquerra i a PDeCAT. 

Jo espero que, ja que està estudiat, bé doncs, que s’apliqui. Que no ens esperéssim molt de temps en
no aplicar-ho. Jo espero. Que no serà així? Bé, val, d’acord. Però bé, allò és un perill latent i constant de
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que hi hagi algun problema amb algun ciutadà o ciutadana, bé doncs, que tingui un accident allí.

Llavors, si ho tenen tan estudiat i ja ho tenen tan preparat i tant d’això, doncs, apliquin-lo, el que tenen
estudiat el més prompte possible. Gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Molts gràcies, senyor Dalmau.

Sense ànims de reobrir cap debat, simplement per clarificar i que ningú s’endugui a confusió. El que li
han estat intentant explicar els portaveus d’Esquerra i del Partit Demòcrata és, precisament, de que
s’ha estudiat  i  s’ha  conclòs  de que amb la  situació  actual  i  amb l’ordenació  del  trànsit  actual  no
procedeix obrir aquest pas. 

Per tant, ho dic més que res perquè si algú ens segueix que no es pensi ‘no, no, és que diuen que van a
fer-ho’. No. Precisament, les conclusions eren de que no s’havia de fer si no es reordenava el trànsit en
aquell àmbit. I, en tot cas, el que li ha apuntat no sé qui dels dos és que segurament el que haurem de
fer  és  ficar  algun  element  per  a  que  aquesta  situació  d’utilització  no  autoritzada  d’aquest  pas  –i
perillosa– s’eviti. Per tant, simplement a títol de clarificació. 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 de PP (1), MT-E (4), PSC-CP
(2) i  CUP-AE-PA (1);  i  dotze vots en contra corresponents als  membres de la  corporació dels grups
municipals de PDeCAT (8) i ERC-AM (4).

07  – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE MÉS LAVABOS
PÚBLICS A LA CIUTAT DE TORTOSA.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal de Movem Tortosa – Entesa.

“  La  manca de lavabos públics és un fet que es produeix a molts pobles  i  ciutats del país, també a
Tortosa. Més enllà  dels equipaments  municipals,  a  la  nostra  ciutat  només disposem d'uns lavabos
públics, situats al parc Teodor Gonzàlez.

En situacions de necessitat fisiològica urgent,  doncs, accedir a un lavabo es pot fer difícil.  Aquesta
situació és especialment complicada per  alguns col·lectius com la gent gran, els  infants,  les dones
embarassades o per persones afectades d'algunes malalties com el Crohn o la de colon irritable.

Aquesta  mancança  de  lavabos  públics  es  deixa  moltes  vegades  en  mans  dels  establiments  de  la
restauració. Tot  i  que hi ha molts locals amb molt bona voluntat, aquesta no és la seua obligació ni
tasca específica. En la majoria dels casos, a més, la persona està obligada a consumir per poder fer ús
del lavabo.

Per tot això, Movem Tortosa creu del tot necessari la instal·lació de més lavabos públics a la ciutat a
partir d'un anàlisi de la situació actual d'acord amb la ciutadania i els grups municipals.

Per tot l’exposat, el Grup Municipal de Movem Tortosa proposa a l’Ajuntament de Tortosa els següents
acords:

1 - Estudiar quines són les zones de la ciutat mancades de lavabos públics escoltant les demandes de
comerciants, veïnat, grups municipals i col·lectius diversos.
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2 - Estudiar quina és la millor manera de prestar aquest servei tenint en compte criteris de privacitat,
higiene, senzillesa i accessibilitat.

3 - A partir de les conclusions dels estudis plantejats en els punts 1 i 2 dels presents acords, procedir a
la instal·lació de lavabos públics de caràcter fix.

4 – Estudiar la gratuïtat del servei, o en tot cas, preveure bonificacions o exempcions per a col·lectius
específics com gent gran o aturats.  “

*-*-*

Intervenció del Sr. Vallespí
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal de MT-E, senyor Francesc Vallespí i
Cerveto:  Moltes  gràcies  senyor  alcalde.  Regidors,  regidors,  els  presentem  en  aquesta  moció.  La
mancança de lavabos públics és un fet que es produeix a molts pobles i  ciutats del país,  també a
Tortosa.

Més enllà dels equipaments públics municipals, i ho repeteixo: més enllà dels equipaments municipals,
a la nostra ciutat només disposem d'uns lavabos públics situats al parc Teodor Gonzàlez.

En situacions de necessitat fisiològica urgent, accedir a un lavabo es pot fer difícil. Aquesta situació és
especialment complicada per a alguns col·lectius com la gent gran, els infants, les dones embarassades
o persones afectades d'algunes malalties com el Crohn o el colon irritable.

Aquesta  mancança  de  lavabos  públics  es  deixa  moltes  vegades  en  mans  d’establiments  de  la
restauració.  Tot  i  que hi  ha molts locals amb molt  bona voluntat,  aquesta  no és la  seua obligació
específica. En la majoria dels casos, a més, la persona –si no està obligada ho fa– ha de consumir per
poder fer ús del lavabo.

Per tot això, Movem Tortosa creu del tot necessari la instal·lació de més lavabos públics a la ciutat a
partir d'un anàlisi de la situació actual d'acord amb la ciutadania i els grups municipals.

Per tot l’exposat, el grup municipal de Movem Tortosa proposa a l’Ajuntament de Tortosa els següents
acords: 

Primer, estudiar quines són les zones de la ciutat mancades de lavabos públics escoltant les demandes
de comerciants, veïnat, grups municipals i col·lectius diversos.

Segon,  estudiar  quina  és  la  millor  manera  de  prestar  aquest  servei  tenint  en  compte  criteris  de
privacitat, higiene, senzillesa i accessibilitat.

Tercer,  a  partir  de les conclusions dels estudis plantejats en els  punts  1  i  2 dels presents acords,
procedir a la instal·lació de lavabos públics de caràcter fix.

I quart, estudiar la gratuïtat del servei, en tot cas, preveure bonificacions o exempcions per a col·lectius
específics com gent gran o aturats.  

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, el problema que
vostès plantegen aquí és un problema antiquíssim. I  jo vull  recordar aquella placa, millor dit,  aquell
gravat que hi ha a la sortida de la catedral de Tortosa per la Porta de l’Olivera que diu “ningú s’orini en
aquest  lloc per  ser  sagrat,  sota pena d’excomunió”,  el  qual  demostra que aquesta problemàtica ja
existia en les ciutats i en els seus diferents estaments, però que estaven al carrer i hi havia que donar

-  Pàg. 26 / 77 -           JACE / sbh



www.tor tosa.cat

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat                               

solució per controlar les urgències principalment urinàries de la ciutadania.

La  societat  s’esforçava i  s’esforça per  dignificar  aspectes  tan primaris  com fer  pipí.  I  com? Doncs,
col·locant  alguna cosa al  carrer  que d’alguna forma dignifiqués aquesta  necessitat  d’evacuació tan
urgent que es pot donar.

Al 1907 hi ha una inscripció de l'Ajuntament de Tortosa, bé una inscripció, una resolució que diu ‘es de
urgente necesidad la construcción de varios urinarios o columnas giratorias para evitar el espectáculo
antihigiénico i antiestético que ofrecen muchas calles’. D’aquí, posteriorment es fiquen dos urinaris a
cada punta del mercat de Tortosa, de la banda del riu, a cada punta de la façana que dona al riu, no?

I també recordem que hi ha uns urinaris –o hi havien uns urinaris– al parc, a la zona on tenen les seves
instal·lacions els jardiners.

A mi la proposta em pareix molt bé i, sobretot, perquè el que diu és ‘estudiar’, no? Estudiar les zones
que estan mancades de lavabos públics; estudiar la millor manera de prestar aquest servei; i buscar
conclusions dels estudis anteriors, no?

Manca, per a mi, una primera proposta que, més o menys, vostè l’ha anat definint, no? La necessitat
actual d’establir lavabos públics en una ciutat de les característiques de Tortosa. 

No obstant, jo per aquest motiu votaré a favor aquesta moció.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Nosaltres votarem, el grup municipal de la CUP Alternativa
Ecologista votarem a favor. Estem, a més, d’acord amb l’argumentari que es fa en la moció.

Pensem que no és gratuït, que obeeix també al paulatí procés de mercantilització de l’espai públic que
s’ha fet en els últims anys, en nom de molts conceptes però que bàsicament obeeixen a fomentar el
consumisme entre la societat i anar eliminant els espais públics. No només a Tortosa, sinó que és una
qüestió que afecta a la pràctica totalitat de ciutats dels Països Catalans. 

I  en  tot  cas,  entenem que  és  una  necessitat  bàsica  i  que  l’obligació  de  qualsevol  ajuntament  és
respondre a les necessitats bàsiques de la ciutadania amb un servei que sigui públic. I no com diu la
moció: deixar-lo en mans de la bona o pitjor voluntat de l’àmbit privat.

A més, també ja ho han comentat, la població cada vegada és més vella, augmenta l’esperança de vida,
això significa que també augmenta el nombre de malalties i de persones que tenen amb més urgència
aquesta necessitat. 

I tampoc hauríem d’oblidar que la precarització de les condicions de vida de moltes persones fa que no
es puguin permetre encara que volguessin fer una consumició per poder fer ús dels lavabos privats. I,
per tant, un ajuntament hauria d’estar per a això, per servir la ciutadania i aquest és un servei que
s’hauria d’aplicar.

L’únic punt que en el que una miqueta no compartim de la moció és que es pugui deixar la porta oberta
a que es contempli la figura del pagament. Hem de demanar i hem d’exigir que un servei públic sigui
sempre  universal  i  que  sigui  gratuït  per  a  totes  les  persones,  i  no  demanar  bonificacions  per  a
determinats sectors de la població.

Però en tot cas, coincidim plenament amb l’argumentació i votarem a favor de la moció.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors,
senyor Vallespí, vagi per endavant que votarem a favor de la moció que el seu grup, Movem Tortosa,
proposa. Entenem que respon a una necessitat de totes les persones.
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Una ciutat ha de ser  còmoda, agradable i  ha de donar solucions a necessitats i  requeriments que
ciutadans i ciutadanes es plantegen. Disposar de lavabos públics és una necessitat bàsica, com molt bé
han dit aquí ara els companys, que es fa precís en una població envellida com la que tenim.

Nosaltres ja vam presentar una moció al juliol de 2016, que va ser aprovada per unanimitat d’aquest
plenari, en quant a l’adhesió de la campanya ‘No puc esperar’. Era una projecte que facilita la vida a les
persones que, com molt bé vostè ha dit, tenen algun problema mèdic no contagiós com: malaltia de
Crohn,  colitis  ulcerosa,  càncer  de  recte...,  i  que  el  projecte  crea  uns  acords  de col·laboració  entre
establiments i equipaments per a que s’autoritzi l’ús dels lavabos de manera gratuïta a tota persona
que sigui portador de la targeta ‘No puc esperar’.

Des d’aquí demanar al Govern que reimpulsi aquesta campanya ja que ja sabem, per exemple, que la
Federació  de Comerç i  Serveis  de Tortosa ho ha assumit  com a seva i  així  ho recomana als  seus
establiments, que s’adhereixin.

Estem d’acord que, tant per als ciutadans de Tortosa com per als visitants, és important disposar d’uns
lavabos públics alternatius als comerços que tinguin la bona voluntat d’adherir-se a aquesta campanya.

També dubtem del tema del finançament, tot i que, evidentment, sembla ser que en aquest país que
vivim si  n o es paga alguna cosa no es valora i,  per  tant,  s’hauria d’estudiar  molt  bé el  tema del
pagament,  entenem que per  un costat seria bo poder,  nio que sigui  simbòlicament,  per tal  de que
també els usuaris cuidin d’allò que l’Ajuntament li posa al seu servei.

Però en qualsevol cas, dir-los també que esperem que la moció prosperi, ja que Esquerra Republicana
n’ha presentat una exactament a l’Ajuntament de Girona i allí va ser aprovada i votada. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Monclús
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. 

Compartim amb el seu grup la necessitat de conèixer quines zones de la ciutat estan mancades de
lavabos públics, no només per a aquelles urgències que poden ser però que tampoc són tantes i tantes
que puguin tenir la gent que estiguin afectades de malalties inflamatòries de l’aparell digestiu.

Però, de fet, com compartim aquesta necessitat d’estudiar i de saber per on fan falta lavabos públics,
estem fent  ja  un  estudi  –afecta  més  per  on  transiten  els  turistes–  sobre  els  recorreguts  que  fan
habitualment els turistes que visiten la nostra ciutat, perquè també és gent que se’n pot beneficiar molt
de que hi hagin lavabos públics. I això ens pot ajudar a on caldria instal·lar aquests lavabos públics.

Per això donarem suport a la moció que vostès presenten.

Intervenció del Sr. del Pino
Tot seguit pren la paraula el Sr. del Pino: Alcalde, regidores, regidores, aquesta moció ja li dic per davant
que li votarem a favor, perquè, com bé diu, aquesta mancança es un fet que es produeix per molts
pobles i moltes ciutats del nostre país.

En la actualitat Tortosa, tot i  això, gaudeix de molts equipaments municipals escampats per tota la
ciutat on es pot fer ús dels lavabos públics que hi ha allí mateix, instal·lats i que poden solventar les
possibles necessitats que aquí es plantegen, no?

Com bé sabeu, tenim els diferents equipaments esportius, museus, centres d’interpretació, Jardins del
Príncep, mercat, Centre Cívic, Ajuntament, etc., etc. Sí que és veritat que únicament tenim el del parc
Teodoro Gonzàlez com a equipament específic dedicat exclusivament a lavabos públics. Així com que
també es  veritat  que en moments  puntuals  i  davant  d’activitats  determinades es  lloguen diferents
unitats que es fan necessàries per poder fer front a les necessitats que es puguin generar davant de
diferents activitats.
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No obstant, estudiarem i escoltarem les propostes i demandes que ens arribin dels diferents col·lectius
de la ciutat i, lògicament, en base a la disponibilitat de l’espai –que, lògicament, té que ser de titularitat
municipal– a les zones sol·licitades poder implantar els nous lavabos públics.

I per tant, en tot cas no serà un problema de voluntat per part nostra, sinó més que res de disponibilitat
del espai per poder fer-ho.

Intervenció del Sr. Vallespí
A continuació pren la paraula el senyor Vallespí: Bé, molts gràcies senyor alcalde. Donar les gràcies a
tots els regidors i regidores que ens heu donat suport.

Vull fer uns quants aclariments. Té raó, senyor Dalmau, vostè es remunta a la catedral i al 1907, jo em
remunto al 1956 amb uns versos de Joan de Cadup que deien ‘els menjitoris fan falta’. A l’any 1956 ja
ho deia i va publicar-ho en aquest llibre ‘Antologia humorística de la ciutat de Tortosa’, que recomano
que el mirin tots.

Una altra cosa és el que ens ha dit vostè, senyor Xavier Rodríguez de la CUP, per dir-li que nosaltres
proposàvem el de si és de pagament per si se’ns ocorre fer un muntatge d’uns lavabos com aquests
que hi ha a Madrid, que se’n van posar l’any passat 180. 

Però  si  és  d’una  forma  o  de  l’altra,  sí  que  entenem  que  una  ciutat  es  mesura  per  aquestes
insignificances, per aquestes petites coses, pel serveis de lavabos. 

Una altra cosa és la molta gent que tenim a Tortosa en fets puntuals i que sabem que uns lavabos
públics  no  ho  poden remeiar  i  llavors  hem d’anar  a  fer  cap  als  lavabos  químics  i  amb les  seves
dificultats. 

Però bo és i  a mi m’agradaria que treballéssim en el punt 1 i  2, com ha dit el senyor Monclús, en
estudiar quines són les zones, en estudiar quina és la millor manera i, per tant, l’únic que estaríem fent
seria una millor ciutat, una millor Tortosa. Moltes gràcies. 

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament  pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde:  Moltes  gràcies.  Entenc  que  la  proposta  s’aprova  per
disposar del vot favorable de tots els regidors i regidores presents.

Dos matisacions, senyor Dalmau, més que res per informar a la gent: avui la catedral de Tortosa, gràcies
a la pròpia catedral, disposa de serveis públics, sempre que estigui oberta la catedral. Per tant, ningú
tindrà excusa ja com en temps passats de fer-ho on no tocava.

I, efectivament, aquests que ens ha ensenyat –si no conec malament– són de pagament. La moció obre
la possibilitat de que siguin de pagament i, per tant, s’estudiaran totes les possibilitats, tal com planteja
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.

08  – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA PER IMPULSAR LA REHABILITACIÓ DE LES
FAÇANES DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT.
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Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal de Movem Tortosa – Entesa.

“ A principis d'aquest any 2017, després de la instal·lació d'una pista de gel en el transcurs del període
nadalenc, l’equip de Govern informava als mitjans de comunicació del tancament de la plaça per a ús
exclusiu de vianants, tot i que al PAM aquesta actuació, amb llur pavimentació, es preveu en els anys al
2018-2019.

Encara que considerem que aquesta actuació ha estat precipitada, amb falta de previsió i sense cap
consens previ amb el comerç i veïnat afectat valorem positivament l’oportunitat que s'obre per a fer una
actuació global al conjunt de la plaça i el seu entorn.

Atès que molts municipis, tenen com a referència social  i  cultural, de promoció  i  com  a  element de
dinamització econòmica, la plaça on està ubicat l'Ajuntament de la ciutat.

Atès que la plaça de l’Ajuntament de Tortosa és un punt important per a la ciutadania així com una 
icona de promoció turística vers l’exterior, considerem que qualsevol actuació que es vulgui fer a la 
mateixa ha de comptar amb una rehabilitació integral de tots els elements que la conformen.

Atès que és necessària la rehabilitació de les façanes dels edificis de l’entorn de la plaça, tant del
mateix Ajuntament com dels blocs d'edificis d'habitatges amb els porxos que conformen aquesta zona.

Atès que la línia de subvencions municipals per al foment de la millora en elements col·lectius dels
edificis que existeix deixa fora d'aquesta l’àmbit d'actuació del qual estem parlant.

Atès que aquestes actuacions seria millor fossin realitzades amb anterioritat a l’execució de la reforma
de la plaça, evitant així, possibles desperfectes al nou paviment de la mateixa.

Per tot l’exposat, el Grup Municipal de Movem Tortosa proposa a l'Ajuntament de Tortosa els següents
acords:

1 -  Impulsar la rehabilitació de les façanes dels edificis d'habitatges del conjunt de la plaça on està
situat l’Ajuntament a partir  de la creació d'una línia de subvencions específica o de qualsevol altra
mesura amb el pertinent consens del veïnat afectat.

2 - Impulsar la rehabilitació i millora de la façana del mateix Ajuntament, tant en la seua part principal
així com en les laterals i posterior atès el mal estat en què es troba.

3 -  Comunicar els acords a la Federació de Veïns  i  Veïnes del Centre – Nucli Antic,  a  la Federació de
Veïns  i  Veïnes  de  Tortosa  així  com  als/les  propietàries  dels  edificis  del  conjunt  de  la  plaça  de
l’Ajuntament. “

*-*-*

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, regidores, aquesta és una proposta que fem des de Movem
Tortosa en relació a totes les façanes que donen a la plaça del nostre Ajuntament. I que ve determinada
i fem aquesta proposta perquè a principis d’aquest any, a principis del 2017, l’equip de Govern després
del  període de Nadal  va  anunciar  el  tancament  de la  plaça per  a l’ús  exclusiu  dels  vianants,  una
proposta que sí que es preveia al PAM –tot i que en el seu dia també es va votar en contra en aquest
Ple– per al 2018-2019 i que s’ha avançat a aquest 2017.

En aquest sentit, des del nostre grup pensem que l’anunci no va ser adequada la forma ni com es va fer
perquè els  grups de l’oposició ens vam assabentar –com és habitual moltes vegades– per la premsa i
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tampoc s’havia consensuat ni amb el comerç ni amb el veïnat.

Però més enllà d’això, valorem que aquest anunci per part de l’equip del Govern obre una oportunitat
per fer una actuació a la plaça de l’Ajuntament, que entenem ha de ser i és una de les places referents
a Tortosa.

De fet, i així ho indiquem a la moció, molts dels municipis, moltes de les ciutats, dels pobles del nostre
país tenen la seva plaça central, la seva plaça major davant del consistori, davant de l’ajuntament i, per
tant, es converteix moltes vegades, aquest espai, en una icona de la ciutat –tant a nivell intern com a
nivell extern–, en un centre social, cultural, d’activitats i, evidentment també, de promoció turística.

A partir d’aquí, i tenint en compte quina és la situació de les façanes que hi ha en aquesta plaça, que
pensem que és una situació que cal millorar moltíssim, i tenint en compte que la línia de subvencions
que existeix per part de l’Ajuntament per arranjar façanes no arriba a aquest àmbit perquè se centra,
sobretot, al nucli antic i, per tant, aquesta àrea queda fora de l’espai d’actuació de les subvencions que
s’estan duent a terme des de l’Ajuntament, el que fem des de Movem Tortosa és proposar, en la línia de
fer una proposta de ciutat i de millora d’aquest anunci de tancament de la plaça i de pavimentació, dos
punts: per una banda el que reclamem com acord és que des de l’Ajuntament s’impulsi la rehabilitació
de les  façanes  dels  edificis  que hi  ha  situats  en  aquesta  plaça a  través  de la  creació  d'una  línia
específica de subvencions o de qualsevol altra mesura –per tant, no ha de ser exclusivament aquesta
figura,  per  això  posem  ‘o  de  qualsevol  altra  mesura’–,  però  sempre,  evidentment,  de  manera
consensuada amb els veïns i veïnes afectats.

I en segon lloc també, i pensem que és important, el que demanem és que es millori la façana del
mateix Ajuntament, perquè pensem que també és necessari. I no només la que dona a la plaça, sinó
tota la faça de l’edifici, per tant, tant la dels laterals com la de la part del darrera perquè, evidentment,
l’Ajuntament està situat on està i és la seu del Govern de la nostra ciutat.

Per  tant,  bàsicament són aquestes dos propostes de millora d’aquest anunci  que va fer  l’equip de
Govern. 

I, evidentment, el tercer punt és el de comunicar aquest acord als diferents moviments veïnals perquè
també és una de les seves reivindicacions que des de Movem Tortosa compartim. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, per a nosaltres la
peatonalització de la plaça va ser realitzada amb una aparença de molta precipitació i també, creiem,
sense cap consens previ amb el comerç i amb el veïnat, i també –pareix– sense un estudi integral de
les modificacions a fer en la plaça. Potser ara sí que el tindran però en aquell moment ho tenien perquè
no van dir res. Per tant, cal rectificar.

D’acord en què la plaça és un referent social, és un referent cultural, és un referent comercial, polític i
un element dinamitzador econòmic de la ciutat.

D’acord en què tant les façanes dels edificis de l’entorn de la plaça com el mateix de la façana de
l’Ajuntament  i  els  voltants  de  l’Ajuntament,  de  l’edifici,  necessiten  en  major  o  menor  grau  una
rehabilitació, com fora de l’indret que analitzem, fora de la plaça. Ho necessitem altres molts edificis.

Al  Ple  del  3  d’octubre  de 2016 jo  ja  vaig  presentar  una  moció  per  incentivar  la  rehabilitació  dels
habitatges en mal estat, habitatges abandonats, habitatges tapiats de Tortosa, ampliant la visualització
enfocada preferentment  –i correctament, tot hi ha que dir-ho– en els edificis del casc antic, inclosos
dintre del PinCat. 

En  aquella  moció  plantejava  una  revisió  de  l’estat  actual  dels  edificis  i  habitatges  en  tot  el  marc
geogràfic  de  Tortosa,  de  les  EMD’s  i  dels  pobles.  També  plantejava  en  aquella  moció  fer  la  seva
catalogació, especialment dels que tenen una vàlua artística –que en tenim molts–, plantejava fer una
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planificació acurada de les rehabilitacions procedents i de les subvencions a establir per a aquestes
rehabilitacions i,  tanmateix,  incidia en dissenyar una periodificació assumible de tot  aquest provés:
determinar quins edificis hi ha que rehabilitar, determinar la rehabilitació i determinar el finançament
via subvencions o altres vies d’aquesta rehabilitació.

Això és, crec jo –ja ho deia en aquell moment–, el que hi ha que fer. I també hi ha que fer en la plaça.
Però –i aquí està el per què jo m’abstindré, faré abstenció en aquesta moció– integrant-la en un marc
organitzatiu fet amb criteri i amb un sentit eficaç i eficient de la gestió del patrimoni urbanístic de la
ciutat.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Coincidim plenament en l’anàlisi que es fa en la moció, és a
dir, les façanes dels edificis –fins i tot també la de l’Ajuntament– doncs, estaria bé que tingueren una
inversió perquè, a més, és com diu la moció: una de les places emblemàtiques de la ciutat. 

Però clar, veien l’estat en què es troben certs barris de la ciutat, certes façanes, especialment en la
zona del nucli antic i en la zona del Rastre, doncs, considerem que no és una prioritat ara mateix per a
la ciutat, que hi ha altres zones –com, a més, vostès mateixos han denunciat en més d’una ocasió– que
hi ha altres zones en les que cal actuar prioritàriament per millorar l’estat de les façanes o directament
construir-ne de noves. I per això, nosaltres ens abstindrem.

Considerem també que a la plaça de l’Ajuntament, a més d’una rehabilitació de les façanes, també li
cal decidir què es fa amb la font que hi ha al centre de la plaça. I també canviar-li el nom, com ja vam
formular en una pregunta en aquest mateix Ple.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, senyor Jordan, la proposta que el grup municipal de Movem proposa respon a una necessitat
d’una reforma de la plaça que creiem que és realment necessària.

La reforma actual de la plaça d’Espanya es va dur a terme als anys 40’ per part de la Dirección General
de Regiones Devastadas, que s’encarregava de reconstruir les zones destruïdes per la Guerra Civil. El
barri de Pescadors de Tortosa va quedar absolutament destruït després de la guerra i va ser reconstruït,
restant en l’aspecte actual, tot i que el projecte projectat  –per dir-ho així– no estava finalitzat ni es
correspon exactament al projecte original. Hi ha cornises inacabades, tant a l’interior de la plaça com a
les façanes del carrer Metge Vila, avinguda Generalitat i carrer Sebina. 

Si bé a principis dels anys 90’ es va fer una intervenció als porxos de la plaça per part d’una escola
taller, s’hauria de fer una nova intervenció, donat també que hi ha veïns que es queixen de la manca de
manteniment dels porxos i neteja dels fanals i de tot l’entorn, que nosaltres ja hem reivindicat com a
grup municipal en diverses ocasions.

Per tant, entenem que cal fer una nova intervenció a la plaça, tal com diu la seva proposta, però volem
fer alguna apreciació. Ja hem defensat moltes vegades que la proposta de convertir la plaça d’Espanya
en un espai de vianants és ideal i, de fet, així vam fer-ho en una moció a l’any 2015 –gener de 2015–
en què vam demanar que es tanqués provisionalment la plaça al trànsit, analitzant els recorreguts de
vianants i de vehicles rodats que calia preservar o compatibilitzar, que hi hagués un procés participatiu
amb participació ciutadana per aconseguir el màxim consens i que, finalment, es redactés un projecte
corresponent a la conversió de la plaça en illa de vianants.

La proposta, com de costum, va ser tombada pel Govern municipal. I la senyora Roigé va dir que abans
de tancar la plaça s’havia de fer un projecte de remodelació i que aquesta acció estava inclosa ja al
PAM 2011-2015. Dos anys després es va tancar la  plaça al  trànsit,  al  nostre entendre de manera
precipitada i sense cap mena de consens, i restant tot per remodelar. 

Per tant, és necessari fer una intervenció global a la plaça, en un lloc tan emblemàtic –com ja s’ha dit
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aquí– que atregui els tortosins i tortosines i vianants.

Estem d’acord en què aquesta remodelació sigui com vostè proposa: la rehabilitació de les façanes.
Passa que nosaltres pensem que hauria d’estar regulada o, al menys, s’hauria de fer –i aquí és la
nostra proposta– per mig d’un pla especial de la zona que contempli una acció conjunta de reforma de
tota la plaça i els immobles i, en concret, les façanes interiors i també exteriors als carrers Metge Vila,
Sebina i avinguda Generalitat, entenent que no és un tema només de la façana interior sinó de tot el
conjunt, d’aquesta forma de U que tanca la plaça d’Espanya.

Obrir únicament una línia de subvencions sense establir unes condicions mínimes no garantiria el bon
resultat de l’operació. Per tant, donarem suport a la seva moció –com no pot ser d’una altra manera– i
entenem que s’hauria d’acompanyar d’això: de la redacció d’un pla especial que contempli el conjunt de
la plaça i d’aquesta manera s’asseguri la regulació de les intervencions a realitzar dels immobles, i que
inclogui també les subvencions i possibles bonificacions en l’àmbit d’actuació. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Monclús
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Tota moció, habitualment, dos parts: una part propositiva
que, de fet, és allò que es vota, que s’acaba votant; i una part introductòria que és el que justifica que
després acabéssim votant una cosa o l’altra.

Bé, jo amb l’argumentació que fan a la introducció hi ha unes afirmacions que jo no puc, o sigui, no puc
deixar de comentar-les perquè no són veritat i que crec que cal convidar-los a que les rectifiquin. 

Concretament, vostès asseguren que la peatonalització de la plaça de l’Ajuntament s’ha fet sense cap
consens previ amb el comerç i el veïnat afectat. Li puc assegurar que des de la regidoria corresponent i
des de la mateixa Alcaldia s’ha parlat amb tots els comerciants, amb els bars de la plaça –al menys dos
vegades que jo sàpiga–, per tant, crec que això s’hauria de rectificar o, al menys, la gent que ens pugui
veure i escoltar que tingui clar que no s’ha fet així a les braves.

Dit això, també li puc assegurar que la moció que vostès plantegen arriba tard, ja que part del que
demanen –que és impulsar la rehabilitació de les fatxades de les cases que donen a la plaça– ja està
més o menys parlat amb el veïnat. Potser falta l’acord definitiu amb la propietat i acabar de completar el
procediment administratiu per poder-ho portar a la pràctica.

Respecte al segon punt que demanen que votéssim, que diu: impulsar la rehabilitació i millora de la
fatxada del mateix Ajuntament, pensem que el nostre grup, de moment, que la ciutat té altres prioritats. 

I per això, per aquestes dues raons la nostra posició és contrària a la moció que vostès presenten.

Intervenció de la Sra. Roigé
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies. Regidores, regidors, començaré pel que ha dit en la
seva intervenció i que també ho ha expressat a la moció, com li ha dit el senyor Monclús i que també ho
ha dit el senyor Dalmau, perquè ens diuen que aquesta actuació ha estat precipitada, amb falta de
previsió, sense consens previ amb el comerç i amb el veïnat i això, com ja se li ha dit i li reitero, no és
gens cert. Del tot fals.

Abans de procedir al tancament –que no era tancament, sinó era ‘no reobertura’, ja que veníem d’un
mes i mig amb la pista de gel instal·lada a la plaça–, per part de l’alcalde i jo mateixa –i personalment–
vam parlar  amb tots  els  comerços de la  plaça,  amb totes  les  cafeteries  de la  plaça prèviament  a
l’obertura de la mateixa. 

I,  a  més a  més,  hi  ha  una petició  expressa de la  pròpia  agrupació  de comerç centre,  l’associació
comercial del centre, que ens va demanar també que no es tornés a obrir i que, per tant, aquesta plaça
es mantingués de forma peatonalitzada. Per tant, això és absolutament fals, s’ha parlat amb els veïns,
s’ha parlat amb l’associació de veïns, l’associació de comerciants i amb tots els veïns i amb tots els
comerciants de la plaça.
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A banda d’això, ara ens diu que féssim una actuació, a la part ja dels acords ens diu que impulséssim la
rehabilitació. I clar, ens diu una cosa que ja fa unes setmanes que estem treballant. Suposo que algun
veí o algú li haurà dit que ho estem fent perquè nosaltres ja ens hem reunit fa unes quantes setmanes.
Vam tenir una reunió amb un representant dels veïns per tal de poder arribar a un acord amb ells i
veure com ho portàvem a terme.

A dia d’avui estem mirant internament com portem a terme aquesta actuació, tenint en compte que
estem actuant en un àmbit privat i, per tant, cal portar-ho a terme dintre de la més estricta legalitat. I
mentrestant, els veïns estan determinant els costos i posant-se també amb la totalitat de la propietat,
perquè en aquell moment els que van venir a la reunió amb nosaltres no eren tots els propietaris.

Per tant, ja ho estem fent. És bastant típic de vostès de portar al Ple coses que ja s’estan treballant o
coses que ja s’estan fent o coses ja estan al PAM, però bé, en tot cas ja no serà l’última. No és la
primera ni l’última vegada que ens hi trobem.

Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la  paraula  el  Sr.  Jordan:  Sí,  senyor  alcalde, regidors i  regidores,  en primer lloc,
evidentment, agrair el vot favorable del grup municipal del Partit Socialista, i crec que aquesta proposta
que comentaven de millorar encara la moció a partir de la figura del pla especial també s’adiu i, per
tant, també respondria una mica al que deia el senyor Dalmau.

En relació al tema que comentava el senyor Rodríguez, representant de la CUP, de que hi ha altres
prioritats i que hi ha altres façanes i altres habitatges a la nostra ciutat que estan en un estat totalment
per rehabilitar, és cert, però pensem que no és incompatible perquè aquí el que s’hauria de fer és un
discurs en què ens estem gastant els diners. I vull recordar que en aquests moments l’Ajuntament està
gastant molts diners per rehabilitar el pont de l’Estat en una obra faraònica. Per tant, entenem que hi ha
recursos  per  arribar  a  molts  altres  elements,  com seria  la  rehabilitació  de les  façanes  que estem
comentant.

I després a l’equip de Govern, en primer lloc, jo no sé si han llegit bé la moció, però quan parlem de
consens diem ‘consens previ amb els comerç’. Nosaltres deurem parlar amb altres comerciants perquè
a nosaltres ens diuen el contrari del que vostès diuen, és a dir, ens diuen que directament van anar i
van dir que ho farien sí o sí el mateix dia. Però no entrarem ara a discutir. Jo els hi dic el que a nosaltres
ens han fet arribar els comerciants. Però, en tot cas, si no és així, si no és així ho retirem i, per tant, cap
problema. Els comerciants ho saben si hi ha hagut consens o no.

I en relació al tema de fons, diuen ‘oh, és que ho estem fent’. No s’ha informat si ho estan fent a cap
lloc,  ni  ca  cap comissió,  que vostès sempre que els  hi  fem preguntes ens diuen ‘i  per  què no ho
pregunten en comissió?’ És a la comissió pertinent que s’hauria d’informar i no s’ha dit res. No figura,
senyora Roigé, al PAM. Al Pla d’actuació municipal no figura en cap lloc la rehabilitació de les façanes....
–sí, ha dit vostè que figura al PAM, sinó....., bé doncs, sinó torna a escoltar el vídeo de la gravació i veurà
com  ha  comentat  el  PAM–  ni  tampoc  figura  el  famós  acord  de  governabilitat  que  té  Esquerra
Republicana amb vostès.

En tot cas, vostès també diuen que el que fem és presentar moltes propostes que ja s’estan fent. Sí,
segurament que sí. Serà com tantes i tantes mocions que ens han votat en contra i que després vostès
sí que han fet: Tiquet Fresc, el Pla estratègic, la reformulació de la piscina o els famosos Pressupostos
Participatius que els van votar en contra. Jo ja sé que els hi sap mal però aquesta és la realitat.

Per tant, lamentem que siguin incapaços d’aprovar aquesta proposta en positiu de la ciutat i esperem
que, com sempre acaben fent, ho facin –encara que sigui tard– el més ràpid possible. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Molts gràcies. Sí, efectivament, hi ha gent que li sap molt de
mal que es facin coses a Tortosa.
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En tot cas..., sí?

Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor Bel, li recordo.....

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Perdó, perdó, no té la paraula encara el senyor Jordan. Jo
ara li cediré la paraula, suposo que deu de ser per a.... no sé si és per al·lusions o perquè vol acabar el
torn.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Em dona la paraula i ho ...

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: No.

Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, sí, és per al·lusions.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Té la paraula, senyor Jordan. No entenc. Si s’ha sentit al·ludit
deu de ser per algo, però té la paraula.

Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, sí, m’he sentit al·ludit perquè hi ha un reglament que diu
clarament que quan hi ha un debat de la moció, el que ha de fer cada portaveu és explicar la seva
moció, tancar la moció. I vostè, quan jo he acabat d’explicar la meva moció, la nostra moció, acaba de
fer un comentari i crec que no és pertinent, com no fa amb la resta de mocions. I, per tant, li demano
que es limiti a fer el que hauria de fer l’alcalde, que és enumerar els vots que ha rebut a favor o en
contra, més enllà de la seva opinió perquè el seu grup polític ja ha manifestat la seva opinió. Moltes
gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan.

Vostè, si un dia és alcalde, es llegirà el Reglament –no solament el Reglament orgànic, sinó la llei que
regula l’ordenació dels plens– i sap que l’alcalde pot intervenir sempre que cregui convenient i quan
cregui convenient. En tot cas, això és així. I una cosa és l’ús que jo en faci personalment i l’altra cosa és
l’obligació legal. I legalment puc intervenir en qualsevol moment, no l’alcalde de Tortosa sinó tots els
alcaldes en qualsevol moment del Ple.

Per tant...., sí senyor Jordan, vostè pot demanar-me la paraula per al·lusions i si té algun dubte en quant
a  la  interpretació  del  Reglament orgànic  municipal  o de la  Llei  municipal,  doncs,  pot  demanar  els
aclariments que siguin necessàries a qualsevol jurista o al mateix secretari de l’Ajuntament. 

Té la paraula el senyor Jordan.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Li torno a reclamar que quan presentéssim una moció, i que
per tant hi hagi un debat polític sobre la mateixa, el portaveu que proposa la moció l’ha de tancar. I li
torno jo a reclamar igualment que entenc que no calen més opinions perquè el seu grup, més enllà que
vostè sigui l’alcalde i ha de ser el moderador del debat, ja ha pres un posicionament al respecte i, per
tant, que vull que consti també que la nostra defensa i el que nosaltres voldríem que passés és això,
com fa amb la resta de debats que es produeixen aquí de manera habitual. Perquè sembla ser que
només vostè opina quan alguna moció no li sembla bé. I entenc que tingui totes les opinions que vulgui
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però, insisteixo, que el seu grup ja es posiciona, ja mostra la seva opinió i, per tant, que és el nostre
grup qui des d’un punt de vista polític ha de tancar. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Que sàpiga que aquesta és una costum que he
instal·lat jo, senyor Jordan. Quan vostè era càrrec de confiança, l’anterior alcalde no ho feia això. Té la
paraula, senyor Jordan.

Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: No li he demanat ara la paraula. No li he demanat ara la
paraula. No, no, és que entenc que hauria de parlar si li he demanat. Però, de totes formes, ja veig que
realment li ha molestat la nostra moció perquè ha recorregut al del càrrec de confiança, que és l’únic
argument que té en contra del nostre grup.

Jo li recordaria...., sí, sí, sí..., jo li recordaria que revisés coses que estan passant en aquests moments a
l’Ajuntament i al seu partit abans d’intentar acusar com si hagués fet algun pecat, perquè en el seu
moment, en el seu moment vaig estar durant un any i mig com a coordinador de Joventut, tenint en
compte que la senyora Meritxell Roigé durant molts anys va ser càrrec de confiança al seu costat al
Consell Comarcal. 

Jo li dic que vostè que sempre trau aquest tema és quan està molest. I avui ho ha tornat a demostrar.
Per tant, aquí ho deixem. 

I, insisteixo, tornant al tema central, esperem que no s’hagi de reproduir aquest debat perquè en el
debat polític de la moció la seva portaveu ja s’ha posicionat, tots els portaveus ens hem posicionat i
esperem que poguéssim tancar-lo com passa habitualment. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. No té res que veure amb la moció i faig
intervenció.

Sé càrrec de confiança no és cap problema, no és cap acusació, és constatar un fet. Però si algú s’ho
entén com una acusació és que segurament, doncs, haurà fet algo que no pertoca, però sé càrrec de
confiança..., jo en tinc de càrrecs de confiança, per tant, no s’ho entengui com una acusació perquè pot
donar la sensació que és un sentiment de culpabilitat que no l’ha de tenir.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb sis vots a
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i PSC-CP (2); dotze
vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PDeCAT (8), i ERC-
AM (4); i dos abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CUP-
AE-PA (1) i PP (1).

09  – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA ECOLOGISTA
PER LA CREACIÓ D’UN PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS I ACTITUDS MASCLISTES A LES FESTES
DEL RENAIXEMENT, DE LA CINTA I ALTRES NITS.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular – Alternativa Ecologista:
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“  La CUP-Ae presenta esta moció, que vol  facilitar les denúncies contra les agressions masclistes en
espais d'oci nocturn, tant  les físiques com altres socialment més acceptades o tolerades. Des de la
CUP-Ae amb esta moció pretenem també una implicació de l'administració local i altres agents socials
per  conscienciar  i  educar.  Amb  l'objectiu  d’acabar  amb  actituds  tan  masclistes  com  les  mirades
reiterades i persistents, la insistència continuada després d'un  o  varis  no, les actituds “baboses”, les
actituds  i  comentaris  homòfobs...  que  solen  ser  acceptades,  a  vegades  rigudes,  i  quasi  sempre
disculpades perquè van acompanyades de l'alcohol.  Les agressions als espais d'oci nocturn són tant
físiques com en forma d’actituds,  comentaris...  que no s'han de tolerar,  i  per  canviar-ho  cal  molta
pedagogia i educació. I explicar que no són actituds ni comentaris acceptables ni tolerables.

Les  violències  fruit  dels  valors  masclistes  es  manifesten  en  tots  els  àmbits  de  la  nostra  vida  i,
conseqüentment,  en  l'entramat  de  relacions  socials  i  personals  de  la  nostra  societat  de  forma
estructural. Els espais d'oci i de festa no en són una excepció. Les agressions masclistes, les  actituds
masclistes normalitzades inconscientment (i per tant acceptades socialment o tolerades o disculpades)
i l'assetjament sexual en moments de festa i esbarjo es donen sistemàticament, amb el  vistiplau o la
ignorància de bona part de la població, ja que estan normalitzades i legitimades pel context.

Atès  que  les  agressions  derivades  dels  rols  i  comportaments  masclistes  en  espais  de  festa  són
múltiples  i  diverses:  comentaris  ofensius  i  degradants  per  part  d'un  home;  floretes  no  desitjades,
insults, mirades persecutòries, tocaments no desitjats, agressions físiques...  un  ventall d'actituds que
violenten l'espai de confort de les dones i, sovint, vulneren la seva integritat física i emocional. Però no
només de les dones, sinó també amb persones o parelles del col·lectiu LGTBI.

Atès que les institucions públiques tenen l'obligació d'abordar les diverses cares de violència i actitud
masclista a través de la prevenció i l'elaboració de polítiques amb perspectiva de gènere i del col·lectiu
LGTBI. L'Ajuntament, com a institució més propera a la vida quotidiana dels tortosins i tortosines ha de
tenir un paper fonamental a l'hora d'actuar contra les violències i actituds que s'encarnen en tots espais
de socialització, especialment a les festes i  celebracions de major concurrència (Renaixement, Festes
de la Cinta, Cap d'any, Sant Joan...).

Atès que la  seguretat de les dones i del col·lectiu  LGTBI  a l'espai públic és un  deure col·lectiu, però
sobretot és tasca de l'Administració vetllar i sensibilitzar la població perquè els carrers siguen espais de
seguretat per a totes les que hi habitem.

Atès que en aquelles ciutats catalanes i de l'Estat on l’Ajuntament ha fet pedagogia  i  ha facilitat les
denúncies, han aflorat les denúncies d'agressions físiques i/o verbals, així com ha permès explicitar les
actituds masclistes. Evidenciant  així,  que  és  una realitat  amagada i  silenciada, però que si existeix,
sempre i quan s'afavorisca i treballe per aflorar-les.

Atès que ha quedat palès als municipis on han treballat el tema, que si es consciència i expliquen les 
actituds masclistes irrespectuoses amb les dones i el col·lectiu LGTBI, apareixen nombrosos  casos de 
comportaments socialment tolerats però molestos per a més d'un 50% de la població.

Per tots aquests motius, el Ple de l'Ajuntament de Tortosa pren els següents ACORDS:

PRIMER - Crear una comissió de treball en un termini d'un mes, donada la proximitat del Renaixement,
per la redacció d'un protocol contra les agressions masclistes per les principals nits d'oci nocturn (festes
del  Renaixement,  de  la  Cinta,  Cap  d’Any,  Sant  Joan...  i  altres  que  siguen  suggerides  pels  agents
implicats i participants en la redacció del protocol).

Aquest protocol s'hauria de redactar:

Convidant  a  tots  els  agents  implicats  (tècnics  municipals,  SIAD,  col·lectiu  LGTeBre,  organitzacions
feministes municipals, grups municipals, establiments d'oci nocturn i aquelles persones o entitats que
desitgen participar).
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Este protocol hauria d’incloure:

- Actuacions i procediments davant d'una agressió o actitud masclista i de prevenció.

- Formació específica als diversos agents que vetllen per la seguretat durant les festes d'oci a
Tortosa.

- Informació i sensibilització sobre les violències, comentaris i actituds masclistes amb les dones
i el col·lectiu LGTBI.

Este protocol s'hauria d'aplicar ja durant la Festa del Renaixement del 2017, i posteriorment, revisar-lo
per la Festa de la Cinta.

SEGON - La creació d'una campanya comunicativa i de sensibilització perquè la Festa del Renaixement
estiga lliure d'actituds masclistes i discriminatòries, esta campanya tindrà continuïtat durant les festes i
nits amb més presència al carrer.

- L'elaboració d'un cartell institucional amb un lema de condemna a les agressions masclistes.
(Exemple: "NO és NO. Per unes festes lliures de masclisme", "Estima on, com i amb qui vulgues! ").

- Fer arribar tot el material  i  una explicació de la campanya a totes les entitats organitzadores
d'actes (associacions de veïns i  veïnes,  entitats culturals,  EMD...)  i  a tots els  establiments que
participen en el  marc  de les  festes  d'oci  de  Tortosa i  pobles,  així  com als  centres  d'educació
secundària del Cristòfol Despuig, Joaquin Bau, Ebre, Daniel Mangrané i centres concertats.

- Presència  de  la  campanya  en  els  materials  físics  que  s'editen  per  les  festes  indicades
(programa, cartells, gots, mocadors, anuncis...).

- Fer arribar el material  i  la informació de campanya a totes aquelles empreses o establiments
que organitzen activitats d'oci nocturn o que siguen espais d'oci nocturn al municipi de Tortosa.

- Incloure  un  punt  d'informació  en  esdeveniments  amb  molta  afluència  de  públic,  com  el
Renaixement  (a  les  Avançades  de  Sant  Joan),  festes  de  la  Cinta  (al  Parc  Teodor  Gonzàlez  o
aparcament Auditori) i nit de Cap d’Any (zona a determinar segons activitats nocturnes),  així  com
als concerts de gran format que s'organitzen durant l'any.  A més a més,  del  paper d'informar,
també hauran de ser un espai d’assessorament i acompanyament a les persones denunciants.

- El  punt  d'informació  també  servirà  per  fer  pedagogia  amb  aquelles  actituds  que  tot  i  ser
irrespectuoses  amb  les  dones  i  persones  del  col·lectiu  LGTBI,  estan  socialment  tolerades  i
acceptades.

TERCER - La incorporació de la perspectiva de gènere i LGTBI en l’organització els actes i l'elaboració de
la programació del Renaixement i Festes de la Cinta.

QUART -  Vetllar perquè els esdeveniments d'oci nocturn que s'organitzen contemplen  el  protocol i la
campanya comunicativa i les aplique amb l'acompanyament de la regidoria corresponent.

CINQUÈ - Durant el  curs  2017-18 i  successius organitzar  una  activitat de formació per l’alumnat dels
centres d'educació secundària públics i privats, amb tècnics/es especialistes en la matèria. Adreçada
especialment a visualitzar aquelles actituds socialment acceptades i tolerades però que són masclistes
i irrespectuoses amb el col·lectiu de dones i LGTBI.

SISÈ -  Traslladar aquest acord al conjunt d'entitats veïnals, entitats de dones de la ciutat, el col·lectiu
LGTBI  de  l’Ebre  (LGTeBre),  així  com  a  les  entitats  i  els  promotors  privats  implicats  en  el
desenvolupament de grans esdeveniments d'oci o festius del municipi. “
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*-*-*

Intervenció del Sr. Rodríguez
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de la CUP, senyor Xavier
Rodríguez i Serrano: Bé, a Tortosa –com a tot arreu, evidentment– arribarà aviat l’estiu, i amb l’estiu
arribaran les festes del Renaixement i de la Cinta, unes festes en les que moltes persones de les que
estem aquí i ens estan escoltant o veient sortirem per xalar i per gaudir de la festa.

I precisament això és el que volem amb aquesta moció: que totes les persones, siguin homes o siguin
dones, siguin o no de la comunitat LGTBI, puguin disfrutar de la festa de manera tranquil·la, de manera
pacífica, de manera lliure, de manera segura i sentint-se respectades com a persones.

I entenem que l’Ajuntament, com que és la Administració més propera a la ciutadania i, a més, perquè
és l’organitzadora d’aquestes festes, hauria de vetllar per a que això sigui així. I aquest és l’objectiu de
la moció que presentem avui.

Les agressions sexistes són una de les representacions més habituals  de la violència masclista. Una
violència masclista que es dona en l’àmbit privat, però també en l’àmbit públic i, a més, a la nostra
ciutat –com als Països Catalans– moltes vegades vinculem el tema de l’oci nocturn amb l’alcohol, amb
altres substàncies que desinhibeixen les conductes i que fan més paleses aquestes actuacions sexistes.

I a més, perquè jo crec que amb això ja hem arribat a un consens, el sexisme és estructural en la nostra
societat i fa que moltes vegades aquestes actituds com que sempre s’han fet, “ mira, perdona’l perquè
ha begut una miqueta”, s’acabin legitimant o, com a mínim, tolerant i disculpant i, fins i tot, minimitzant
els possibles sentiments de malestar o les respostes que donen les persones agredides.

Cap home s’hauria de sentir en el dret a poder molestar o increpar a una dona per la nit pel simple fet
de  ser  home;  i  cap  dona  s’hauria  de sentir  o  veure  obligada  a  suportar  determinades  actuacions
simplement pel fet de ser dona.

I cal educar per evitar aquestes actituds . I, a més, cal assenyalar-les i cal fer pedagogia per a que no es
visualitzin com una actitud i com una manera de comportar-se normal i tolerable.

Evidentment, hi ha molts tipus de violències sexistes. I segurament coincidim en què les agressions
físiques i les sexuals no estan socialment tolerables, però hi ha unes d’un nivell o d’un rang inferior –i
estem parlant d’insults, de comentaris sexuals no desitjats, d’assetjament sense acceptar el no com a
resposta, el no és un no, de les burles sexistes, d’envair l’espai, de la intimidació, dels bavosos, dels
tocaments no desitjats o dels assetjaments per l’opció sexual– que no són normals ni són tolerables i
que responen a una mentalitat masclista.

I  a més, els estudis recents demostren que està augmentant aquestes actituds,  estan augmentant
entre la població més jove, entre la població adolescent.

Cal previndre i cal actuar. I això no és una demanda que faci actualment la CUP, sinó que ja fa dècades
el moviment feminista i la comunitat LGTBI estan reclamant que es portin mesures per incidir en l’oci
nocturn i acabar en aquestes actituds. I potser són més mediàtiques des dels fets ocorreguts en les
passades festes de San Fermin.

Algunes dades que acompanyen la nostra argumentació: segons l’Agència Europea pels Drets Humans,
una de  cada 10 dones  majors  de 15 anys  en  algun moment  han patit  violència  sexual  a  la  Unió
Europea; al 2016 segons el Departament d’Interior han hagut 1607 denúncies per delictes contra la
llibertat i identitat sexual, normalment en dones menors de 20 anys; al 2016 han hagut 750 agressions
de caire sexual, agressions amb ús de la força només concentrades, sobretot, en l’oci nocturn, 7 d’elles
a les Terres de l’Ebre. La major part d’aquestes agressions es produeixen entre el mes de juny i el mes
d’agost. La major part d’aquestes agressions es produeixen en cap de setmana i, sobretot, per la nit.
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I aquestes dades, el trauma d’aquestes dades és que només són la punta de l’iceberg. Segons uns
estudis recents, només un 17,7% de les agressions sexuals es denuncien. Això vol dir que hi ha una
problemàtica. Una problemàtica a la que no li podem donar l’esquena. Una problemàtica que no podem
obviar i que si volem combatre la violència masclista, si volem fomentar la igualtat d’oportunitats el que
hem  de  fer  és  fer  actuacions  contra  els  valors  masclistes  que  són  l’origen  d’aquestes  actituds  i
d’aquests fenòmens. Cal actuar i cal assumir responsabilitats.

Per  això  proposem una  sèrie  d’acords  entre  els  quals  està  la  creació  d’una  taula.  Una taula  amb
diversos agents  com les  tècniques del  SIAD,  tècnics municipals i  tècniques municipals,  el  col·lectiu
LGTBEbre, organitzacions feministes municipals,  grups municipals,  també aquells establiments d’oci
nocturn que es dediquen a organitzar esdeveniments. Aquesta taula hauria de fer un protocol que ja
hauria d’estar per al Renaixement del 2017. 

Proposem també que es faci una campanya comunicativa i de sensibilització per a que ja a la Festa del
Renaixement es pugui aplicar aquest protocol. Demanem també que s’editi  material específic de la
campanya. Demanem també que s’incorpori la perspectiva de gènere LGTBI en organitzacions d’actes a
les festes de la Cinta i del Renaixement. Demanem també que al Renaixement i a les festes de la Cinta
s’incloguin punts físics d’informació, tant per assenyalar aquestes actituds masclistes com per ajudar a
les possibles persones agredides. I demanem que al proper curs.....

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde:  vagi finalitzant, senyor Rodríguez.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Continua el Sr. Rodríguez: ... als centres d’educació secundària del municipi es faci una formació per
personal especialitzat.

Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, senyor Xavier Rodríguez,
nosaltres, i jo estic d’acord en estar en contra de qualsevol agressió i qualsevol actitud masclista. Ho
hem dit i ho he dit més d’una vegada i ho he defensat més d’una vegada en aquest Ple.

Ara, també li recordaré que no és la primera moció en què plantegen aquest tema –força important,
torno a insistir–, un tema en el que crec que s’ha avançat i s’està avançant i cal fer-ho, vull dir, estem
d’acord totalment en què hi ha que avançar, endavant en contra del masclisme, però en una certa
periodificació, en un cert seny, en una certa cura. Per exemple, jo crec que a pocs mesos de les festes
del Renaixement és difícil no crear una comissió –perquè es pot crear demà mateix, no?– sinó que sigui
mínimament operativa. A pocs mesos de les festes del Renaixement és complicat i redactar i aplicar un
protocol. Més li diré, a lo millor és fàcil redactar-lo, ara, aplicar el protocol ja és molt més complicat. No
és fàcil tot això, no?

Si es vol fer amb un mínim d’excel·lència, és un tema que demana més temps, jo no dic anys però
demana un temps més ampli que d’aquí a les festes del Renaixement. Una altra cosa són les festes de
la Cinta o les festes de Nadal, d’això ja en podríem parlar, no?

Per tant,  li  dic,  i  li  dic  sense cap mala intenció eh, torno a dir,  jo  estic  plenament d’acord amb el
plantejament d’acord amb el plantejament de fons de la seva moció però no és qüestió de fer propostes
per fer propostes, és a dir, –i perdoni, ja sé que abans li he dit i li ha assentat malament però no ho dic
amb mala intenció– però, és a dir, no és qüestió de fer postureig polític, sinó que és qüestió de fer
propostes operatives, propostes realistes, propostes reals, no?

La campanya, per exemple, comunicativa i de sensibilització que vostè diu aquí em pareix que tindria en
aquest moment la mateixa manca d’operativitat. No és el mateix d’aquí uns mesos, eh. Que quedi clar
que jo no m’oposo a aquesta campanya comunicativa i de sensibilització envers a aquest problema, que
com vostè ha descrit de forma molt  pormenoritzada i molt  visualitzable, doncs, és un problema que
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tenim.

Estic d’acord en què la seguretat de les dones –com també la dels homes i de la ciutadania en general–
és un deure col·lectiu, no? Com és públic el deure d’informar, és públic el deure de formar, és públic el
deure de sensibilitzar la població envers el problema que vostè exposa a la moció.

Per tant, m’abstinc en el sentit de que plenament d’acord en el fons de la moció, d’acord amb els
plantejaments o les propostes que vostè fa, però no amb la urgència que vostè planteja en aquest
moment.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors,  senyor  Rodríguez,  vagi  per endavant que votarem que sí a la  moció de la CUP Alternativa
Ecologista entenent que respon a la defensa d’igualtat de les persones.

Estem d’acord amb tot el que ha exposat i creiem que aquest protocol haurien de ser per a qualsevol
situació no només en festes. Hem d’estar sempre al costat d’aquella gent que pugui ser una víctima, i
aquest tipus d’agressions i actituds no només es pateixen sinó que han de suportar de vegades el que
comporta la denúncia o el que costa demostrar els fets quan arriben, inclús, a culpabilitzar el que seria
a la víctima, diguem-ho així.

Entenem que el  Govern municipal  ja  té cura i  mesura i  té mesures en aquesta línia i  la prevenció
d’aquestes situacions, però creiem fermament que la prevenció i la informació sobre aquest tema són
essencials i, per tant, creiem que és una proposta adequada.

No  ens  consta  que  a  Tortosa  hagi  hagut  cap  cas  greu  dels  que  puguin  ser  més  ressaltables.  Sí,
evidentment,  altres  situacions  que  vostè  ha  plantejat.  Però  insistim  en  que  la  prevenció  i  en  la
informació han de ser bàsic per evitar-los.

Per  tant,  votarem a favor  de la  seva proposta,  com no podia  ser  d’una altra manera,  perquè hem
d’acabar amb aquesta xacra i hem de condemnar qualsevol agressió o actitud i assistir a les possibles
víctimes, prevenir amb accions que permetin a les víctimes actuar quan encara no sigui massa tard i
insistir en l’educació, especialment amb les noves generacions, com vostè molt bé ha dit.

Hem d’educar des de casa, això és cert,  però també la societat en general  ha d’educar i  aquesta
mesura jo entenc que és fomentar aquests valors que s’han d’educar des de la societat i hem de fer
l’esforç des de l’Administració pública.

D’altra banda, el PSC com a partit feminista, estem absolutament d’acord en la defensa de la igualtat
gènere i en contra de actituds i agressions homòfobes de qualsevol tipus: masclista o homòfoba.

Lamentem també que a dia d’avui el col·lectiu LGTBI continua patint discriminacions per raons d’odi i
per  l’orientació  sexual  i  identitat  del  gènere  al  nostre  país.  Per  això  el  socialistes  treballarem  i
col·laborant activament per mantenir aquests drets socials i civils aconseguits per aquest col·lectiu.

Per tant, com he dit, tindran el nostre suport. Gràcies.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament  pren  la  paraula  el  Sr.  Jordan:  Sí,  regidors,  regidores,  des  de  Movem  Tortosa  també
votarem favorablement aquesta proposta per a la creació d’una comissió de treball on es pugui debatre
aquest protocol per evitar les agressions masclistes que afecten al 50% de la població, si tenim en
compte la població femenina, i també a la població LGTBI, que també es calcula que és entre un 10, un
15% de la població i, per tant, estem parlant, evidentment, d’una gran part de la nostra societat que
encara pateix aquest masclisme fruit d’aquest sistema patriarcal que encara perdura i que, com vostè
mateix  ha dit,  també té repunts,  sobretot  en alguns col·lectius com el  col·lectius  jove,  perquè cada
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vegada és més evident que hi ha més denúncies i hi ha un retrocés en aquest sentit.

Tanmateix,  també volem dir  –encara  que  li  votarem a  favor–  que  entenem que  aquests  proposta
s’hagués pogut debatre en altres espais: al Pla d’igualtat de l’Ajuntament, al pla contra l’homofòbia que
en el seu dia va presentar el nostre grup la proposta de moció i que en aquests moments des de el
Govern sap vostè que hi ha tota una comissió on s’està treballant, o inclús també al Pla local de joventut
perquè afecta al col·lectiu jove, no?, sobretot en relació a l’oci.

Però de totes formes, com li dic, entenem que és una proposta en positiu, que va per millorar la igualtat
de les persones, de col·lectius molt importants a la nostra ciutat i que, per tant, tot allò que es faci des
de l’Ajuntament i, per tant, des del poder públic en bé de la igualtat, des del nostre grup li votarem a
favor. Moltes gràcies.

Intervenció de la Sra. Viña
Tot seguit pren la paraula la Sra. Viña: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, no cal que li digui,
senyor Rodríguez, perquè ja ho sap molt bé que les agressions i les actituds masclistes, no només en
les dates que vostè ens proposa sinó sempre, ens preocupen molt a tot l’equip de Govern i, de fet,
n’estem treballant per a que es puguin evitar des de totes les àrees de Govern d’aquest Ajuntament.

Dit  això,  suposo  que  s’haurà  mirat  bé  l’argumentació  al  preparar-se  la  moció  i  haurà  vist  que
l'Ajuntament de Tortosa forma part del Protocol d’abordatge masclista a les Terres de l’Ebre, on estem
representants com a institució, a més de a altres institucions del territori. Evidentment, no els grups
municipals –que suposo que és el que li deu de preocupar– però sí institucions del territori.

La sorpresa que he tingut jo al veure la part resolutiva d’aquesta moció, li explicaré però potser fent una
pinzellada  primer  del  que  estem  treballant  dintre  de  la  regidoria  de  Drets  Civils,  que  és  el
desenvolupament d’un treball i una diagnosi per després elaborar un pla d’actuació per preservar els
drets  de  les  persones  LGTBI  que,  ho  explicaré,  són:  lesbianes,  gais,  transsexuals,  bisexuals  i
intrasexuals.

Com que és un tema de ciutat i de ciutadania, ens va semblar important des de la regidoria i des de tot
l’equip de Govern que era un tema que s’havia de tractar amb tots els agents socials implicats i també
amb els grups polítics. I es va crear una taula de treball on, a banda dels representants dels grups
polítics  del  municipi,  hi  participi  el  Col·legi  de  Periodistes,  un  representant  de  la  Federació
d’Associacions de Veïns, un representant de les entitats socials, per exemple.

I li dic que la meva sorpresa ve en què moltes de les propostes que estem treballant en aquesta taula
surten aquí a la part propositiva que vostè ens fa en la moció. Ha afegit ‘col·lectiu de dones’ i som-hi.

Estem organitzant  campanyes de comunicació,  com vostè sap, i  estem encetant un programa amb
Radio Tortosa –el primer dels quals es va fer a la fira ExpoEbre– per tractar la temàtica de gènere.
Estem treballant amb el Col·legi de Periodistes i el col·lectiu LGTBI per fer unes jornades de treball per a
l’ús del llenguatge no sexista als mitjans de comunicació. S’està duent a terme un treball  amb els
alumnes de primer d’ESO de l’Institut Escola Daniel Mangrané per fomentar el respecte, la igualtat i
amb la intenció d’extrapolar-lo a altres instituts, a més a més de preparar formació per al col·lectiu
d’educadors i de forces de seguretat del municipi.

Estem treballant també amb la regidoria de Festes, com vostè sap perquè es va proposar en aquella
taula que per al Renaixement era massa prompte però sí per a festes de la Cinta –i amb el col·lectiu
LGTBI– per fer algun tipus d’actuació amb perspectiva de gènere.

Li cito només algunes de les propostes que estem treballant perquè són les que estan vinculades a la
moció que vostè em proposa. Això ho sap vostè i la resta de membres que participen en aquella taula,
però ni el senyor Jordan, ni el senyor Domingo Tomàs ni jo mateixa hem utilitzat aquestes propostes per
presentar cap moció, per tant, jo crec que el que hem treballat entre tots ho hem de posar en valor
entre tots, no un dels representants d’aquella taula. Per això li dic que estic molt sorpresa.
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Proposar-ho en una moció? Doncs, potser haurem de revisar el concepte de treballar en consens de la
CUP Alternativa Ecologista o també haurem de valorar quina intenció tenen en sortir als mitjans. També
estarà molt bé saber què en pensen els altres agents implicats en aquesta taula.

Suposo que vostè desprès en la rèplica em dirà que ho ha fet en una altra voluntat, que a Esquerra no
som d’esquerres, però jo, per tots els motius exposats....

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde:  Senyora Viña, hauria d’anar finalitzant.

Intervenció de la Sra. Viña
Continua  argumentant  la  Sra.  Viña:  Sí.  Li  votarem  en  contra  la  moció.  I  també  li  anuncio  que
continuarem treballant en consens, com sempre hem treballat i sense demagògia. Gràcies.

Intervenció del Sr. Tomàs
Seguidament  pren  la  paraula  el  Sr.  Tomàs:  Moltes  gràcies,  alcalde.  Regidores,  regidors,  el  grup
municipal del Partit Demòcrata no recolzarà la seva proposta principalment per ser una iniciativa potser
influenciada  i  motivada  –com  vostè  també  ha  argumentat–  per  altres  ciutats  o  esdeveniments
descontextualitzats i sobrepassats d’altres territoris.

El fet de no recolzar la moció que ens proposa no significa la falta de conscienciació, responsabilitat i
compromís  per  anar  implantant  quantes eines  i  protocols  siguin  necessaris  en  la  participació  dels
tècnics, professionals en la matèria i dels membres de la comissió, taula de treball en l’àmbit que ens
proposa.

En l’argumentari que ens ha exposat tracta diferents aspectes on relaciona comportaments i actituds o
comentaris que, en cap cas de forma generalitzada, es produeixen a qualsevol dels certàmens o festes,
tant de la nostra ciutat com dels nostres barris i pobles.

Pel que fa a les agressions derivades de rols i comportaments masclistes en espais de festa, com vostè
cita, que vulneren la integritat física de les persones o parelles del col·lectiu LGTBI, dir-li que en totes les
sessions de treball de la taula d’assessorament LGTBI –que ara s’ha mencionat aquí–, constituïda per
aquest Ajuntament, no s’ha tractat aquest punt i s’ha incidit en la creació d’alguna activitat en el marc
de les festes de la Cinta en l’àmbit pedagògic, participatiu, lúdic i festiu, on crec que tenim un cert
consens per tots els col·lectius implicats.

Hem d’estar alerta, activats i amb vigilància necessària per seguir garantint la qualitat de públic que
tenim  en  la  Festa  del  Renaixement,  festes  de  la  Cinta,  així  com  altres  certàmens,  festivals  o
esdeveniments realitzats al llarg de l’any, tant en els barris com en els pobles del municipi.

Compartim la filosofia de part del redactat i els protocols professionals de diferents departaments de
l’Ajuntament que ja treballen en la direcció correcta sense la necessitat d’aprovar una moció que, lluny
d’un efecte crida, en sembla un efecte còpia, com he dit en l’inici de la intervenció.

Seguirem  treballant  en  consens  i  participació  en  la  taula  d’assessorament  LGTBI  i  segur  que  els
resultats seran més profitosos i treballats que l’aprovació d’aquesta moció precipitada.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Una vegada més en aquest Ajuntament, quan presentem
mocions  vinculades  al  dret  de  les  dones,  i  en  aquest  cas  també  a  la  comunitat  LGBTI,  però
especialment en el dret de les dones perquè és la tercera que presentem, Partit Popular, Convergència i
Esquerra Republicana voten en el mateix sentit.

El PP parlava de dificultat pel poc temps que queda per a la Festa del Renaixement. El temps depèn de
la voluntat política. Jo entenc que vostès, doncs, no tenen pràcticament cap mena de sensibilitat en el
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tema de la igualtat, perquè així ho manifesten quan legislen i, per tant, dos mesos i mig per fer una
actuació els hi sembla molt poc temps.

Respecte a la intervenció d’Esquerre Republicana, de la portaveu d’Esquerra Republicana, l’he trobada
lamentable. Trobo lamentable que utilitzi una taula de treball com la que vostè ha esmentat, perquè és
una proposta que s’ha treballat en altres ajuntaments, és una proposta que la CUP ja ha llençat en
altres llocs, i que la qualifiqui d’oportunisme quan hem posat damunt de la taula dades que afecten a
més del 50% de la població, que una dona sigui capaç de dir això públicament, a més de la sorpresa,
m’indigna. 

M’indigna que una dona que es diu formar part d’Esquerra Republicana sigui capaç de tenir aquest
discurs. I pot dir vostè les vegades que no amb el cap, però és indignant. L’única manera..., podria dir
que no està entre les seves prioritats, podria dir que no tenim recursos, però dir que hem utilitzar la
taula  per  fer  aquesta  bateria  de  propostes  és  indignant.  I  que  ho digui  una  dona  encara  és  més
indignant.

Si no fem actuacions concretes per combatre el sexisme, per combatre el masclisme estructural, no hi
ha res a fer. Podem sortir el 25 de novembre amb la xapeta i dir que estem en contra de la violència
masclista.  Podem  sortir  el  8  de  març  per  demanar  la  igualtat  d’oportunitats,  però  després  calen
actuacions.

I és la tercera vegada en aquest Ple que la CUP Alternativa Ecologista proposa actuacions. I la tercera
vegada que se’ns  nega.  I  una altra  vegada sortirà  que si  som uns demagogs,  que si  sempre fem
propostes pensant en la premsa... Fem propostes i, a més, li constarà que una persona del seu grup
municipal va rebre l’oferta de que ens asseguéssim a parlar sobre aquesta moció i no hem rebut cap
resposta. Aquesta és l’autèntica voluntat del seu grup municipal.

I de Convergència i Unió, doncs, què vol que li digui. No esperàvem que ens aprovaren aquesta moció
però, en tot cas, reiterem com es pot dir  que no és un tema prioritari en unes festes que destinen
200.000€ a organitzar la Festa, com poden dir que no hi ha espai per intentar combatre una cosa que
quan s’ha treballat ha aflorat. 

I li posarem una dada: en els últims anys estan augmentant les denúncies, per exemple, d’assetjament
escolar  contra  menors  lèsbics,  gais,  transsexuals  o  intersexuals.  I  sap  per  què?  Perquè  s’està
començant a educar i a fer pedagogia de que certes conductes no són normals i que cal denunciar-les.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació  pren la  paraula  el  Sr.  Dalmau:  Jo,  senyor  alcalde,  contestar-li  a  vostè,  senyor  Xavier
Rodríguez, de que el Partit Popular..., jo tinc aquí 5 pàgines d’actuacions reals, legislatives i reals que
s’han portat i  s’estan portant a cap en favor  de la igualtat de la  dona. Per exemple:  Pla d’igualtat
d’oportunitats, 2014 i 2016, violència de gènere; Protocol –i tradueixo– protocol d’actuació enfront la
violència  en el  treball  en l’Administració  general  de l’Estat  i  en els  organismes públics  vinculats  o
depenents d’ella; informe d’execució de l’estratègia per a l’erradicació de la violència contra la dona; Pla
per a la igualtat entre dones i homes en l’Administració general de l’Estat; Pla d’acció per a la igualtat
entre dones i homes en la societat d’informació; Pla de promoció de la dona rural. Per tant, si vol li
llegeixo 5 pàgines....

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: No, no, no, senyor Dalmau.

Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: No, no, ja ho sé, però a títol il·lustratiu si vol li faré fotocòpia o li
deixaré això i s’ho estudi i s’ho llegeix.

Intervenció de la Sra. Viña
A continuació pren la paraula la Sra. Viña: Gràcies alcalde. 
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Li vull agrair, senyor Rodríguez, perquè ara davant de tots els mitjans vostè ha fet palès què és una
agressió en tota regla a una dona. 

Nosaltres hem manifestat –si vostè m’ha escoltat– que estem treballant per la igualtat i és un tema
prioritari, com vostè sap, dintre de la nostra regidoria. I li he explicat tot el que estem fent. I ho estem
fent, no estem fent demagògia, estem fent accions.

I sí que és veritat que vostè ens va demanar de parlar la moció amb nosaltres però, per respecte a la
resta de grups que formen part de la taula i  per respecte a la resta de membres que formen part
d’aquesta taula, no vam venir a parlar amb vostè. 

Perquè pensem que és un tema de ciutat i és un tema molt important i que ens preocupa moltíssim. 

I tot el que ha fet vostè amb aquests atacs que m’ha fet a mi directes és demagògia i, des de luego, una
agressió en tota regla. Gràcies.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Lamento molt que es banalitzi el tema de les agressions
per fer discursos de cara a la galeria.

En tot cas, lamentar que una vegada més una proposta que volia ser en positiu i que nosaltres vam
parlar de negociar –i si li vam parlar de negociar amb Esquerra Republicana va ser perquè pensàvem
que dins de l’equip de Govern és qui més sensibilitat té en el tema d’igualtat i en el tema LGTBI–, doncs,
resultat que a l’hora de la veritat la resposta i l’excusa és que no es va asseure a parlar amb els altres
grups municipals.

I en tot cas, recordem –tanta insistència que es fa, tant de treball que es fa tant en el tema de igualtat
com en el tema LGTBI– que els recursos econòmics, que és la manera de manifestar quines són les
prioritats d’un equip de Govern, quins recursos es destinen a polítiques d’igualtat? Quins recursos s’han
destinat en els pressupostos de 2017 a polítiques de la comunitat LGTBI per veure en quin grau de
prioritat estan les seves actuacions?

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb set vots a
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CUP-AE-PA (1), MT-E (4), i
PSC-CP (2); dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de
PDeCAT (8), i ERC-AM (4); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal
del PP.

10  – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA ECOLOGISTA
PER  LA  RETIRADA  DEL  MONÒLIT  AMB  LA  INSCRIPCIÓ  “EN  EL  XXX  ANIVERSARIO  DE  UNA  GESTA
GLORIOSA DE LA CRUZADA ESPAÑOLA, LA PROMOCIÓN EBRO DE LA GUARDIA CIVIL, JURA, EN ESTE
LUGAR, SU FIDELIDAD A LA BANDERA DE LA PATRIA”, SITUAT AL PARC TEODOR GONZÀLEZ.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular – Alternativa Ecologista:

“  El  monòlit  que algunes persones de Tortosa s'atreveixen a definir  com un simple homenatge a la
Guàrdia Civil, és un monument d’exaltació als valors del Movimiento, i a una de les organitzacions més
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importants que van permetre la repressió franquista i la supervivència del règim.

Al parlar del monòlit “en homenatge a la Guàrdia Civil” no es pot obviar que este cos militar va ser un
dels pilars de la repressió franquista. Acabada la guerra, per imposar la dictadura, el règim franquista va
efectuar una repressió sistemàtica a tots nivells, des de els afusellaments, les tortures, l’exili... Així com
altres mesures que afectaren a un gran percentatge de la població, com la confiscació de pisos i béns
de famílies republicanes,  depuracions, detencions  i  càstigs  de totes aquelles persones sospitoses de
ser contràries a la dictadura.

Posteriorment, els informes que es van fer els primers anys del franquisme demostren que la repressió
del règim podia afectar tothom i englobava tots els aspectes de la vida diària de les persones, fins i tot
aquells  més  íntims.  Era  una  espessa  xarxa  d'informes  i  denúncies  en  què  participaven l’exercit,  la
policia, la Guàrdia Civil, Falange, els ajuntaments i les policies locals.

Els informes i les denúncies servien per efectuar tota mena de represàlies i també de prova acusatòria
en els judicis civils o consells de guerra sumaríssims que podien comportar anys de presó i fins i tot la
pena de mort per a l'acusat.

A més a més, hauríem d'afegir  que  milers  de persones foren tancades  en  presons  o  en  camps  de
concentració. D'altres foren castigats a treballs forçats en batallons de treballadors. Això, quan no eren
despatxats de  les  seves feines o no podien  circular  lliurement sense el corresponent permís de les
autoritats. En definitiva, el control governamental sobre la població  era  total  i, la  Guàrdia Civil es va
convertir en un dels elements més importants per garantir este “control”, terror qualificat per moltes de
les víctimes. Durant el mateix període que es va inaugurar el “monument” qualsevol persona de les
Terres  de  l'Ebre  o del  nostre  país  podia  ser  tancada  en  una  presó,  rebre  una galtada o un insult
simplement per parlar en català o per qualsevol motiu arbitrari. Els  més compromesos políticament,
s’exposaven a la presó, les tortures i fins i tot la mort. En tots els casos, la Guàrdia Civil tenia un paper
important. És, en este context, on es situa el monòlit situat al Parc Teodor Gonzàlez, situat a més a més,
en una zona de joc infantil.

Només la manca de pedagogia, sensibilitat i interès per la memòria històrica dels governs  democràtics
del nostre municipi poden explicar que encara avui, al  2017, al Parc Teodor Gonzàlez continuï encara
present este monòlit.

A  més a més dels motius exposats anteriorment, volem analitzar  les inscripcions del monòlit, perquè
almenys en un futur no es puga dir que és un homenatge a la Guàrdia Civil (que veient l'historial feixista
de l'organització ja seria suficient motiu per retirar-li qualsevol monòlit).

El monòlit  és  també, un homenatge “a los principios  del  Movimiento”, a les  institucions i  cossos  que
feren possible la seua llarga existència i un homenatge als valors feixistes del franquisme i la seua
“Cruzada Española”, com explícitament diu un dels textos del monòlit.

Atès que el caràcter franquista del monòlit queda  palès  amb el text que Rafael Fernández Martínez
governador civil i “jefe provincial del movimiento”, escrivia a una editada per la Diputació de Tarragona,
amb motiu de la inauguració del monòlit:

“Ningún acto más profundo y de más hondo valor espiritual para honrar al “Caudillo de la de la Cruzada
y  de  la  paz  de  España” y  “a  los  combatientes  que hallaron gloria  en la  batalla  del  Ebro” ,  que el
juramento de fidelidad a la bandera de la patria que, en la proximidades del monumento que recuerda
la gesta, van a prestar los miembros de la PROMOCIÓN EBRO de la academias regionales de la Guardia
Civil”.

Atès que la mateixa inscripció principal, diu textualment “en el aniversario de una gesta gloriosa de la
Cruzada  Española”, la  PROMOCIÓN EBRO de  la  Guardia  Civil,  jura  en  este  lugar,  su fidelidad a  la
bandera española”, 5-IV-1968”. I això és este monòlit, un acte més d'homenatge a la “gloriosa Cruzada
Española” i els valors del franquisme. Recordem, un règim feixista.
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Atès que en un dels laterals trobem una altra inscripció que diu textualment: “La provincia de Tarragona,
en prueba de reconocimiento y admiración al Benemérito Instituto, perpetúa en esta piedra del Coll del
Moro, la solemnidad del acto”. Una pedra del Coll del Moro, de forta simbologia feixista perquè allí,  al
Coll del Moro, Franco va tenir el lloc de comandament de la Batalla de l’Ebre.

Atès que a un parc públic  o  en qualsevol altre espai públic no podem tenir  una pedra amb una forta
càrrega feixista.

Atès que en una altra inscripció lateral diu textualment “La Organización Juvenil Española, fundada en
los mismos ideales que inspiraron a los héroes de la Batalla del Ebro, que dirigió el Caudillo, rinde, en su
paz y en esta ciudad, homenaje a la Guardia Civil”.

Atès que la OJE (Organización Juvenil Española), fou una organització clarament feixista al servei de “los
principios del Movimiento” i encarregada d'introduir els valors feixistes entre la joventut de l'Estat.

Atès que l'OJE fou la successora de l'organització obligatòria  Frente de Juventudes  i la voluntària de
Falanges Juveniles de Franco, convertint-se en una nova organització de caràcter voluntari, formant part
del Moviment Nacional franquista.

Atès que s'autodefinia com a “movimiento fundado para la hermandad y entrenamiento de los jóvenes
que deseen hacer de su vida un permanente acto de servicio a la justicia y a la Patria,  dentro de los
ideales que inspiraron los Principios del Movimiento Nacional”.

Atès que eren considerades les noves generacions del Movimiento Nacional (el partit únic de Franco), o
com alguns autors l'han definida, “donde estaban los cachorros del fascismo”.

Atès que als seus estatuts (els de l’OJE) queda clar quina era la seua intencionalitat, socialitzar entre la
joventut els valors feixistes del règim:

ESTATUTOS DE LA ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA

La unidad es hoy un imperativo legal,  y en buena medida, una venturosa realidad entre los
hombres y las regiones de España. Y hemos de hacer lo posible para conseguir que lo que ha
sido  fruto  político  de  buen  gobierno,  se  convierta  en  un  profundo  sentimiento  colectivo  de
solidaridad.
Pocos medios hay para ello tan eficaces como un movimiento juvenil, en el que se ejerciten las
virtudes cívicas y se fortalezca el espíritu nacional, porque sus beneficios se hacen evidentes no
sólo  en  los  resultados  formativos  obtenidos  con  sus  afiliados,  sino  en  el  fruto  que  su
ejemplaridad produce en el ambiente público.
En este sentido, la labor del Frente de Juventudes ha sido, durante muchos años, altamente
beneficiosa, por lo que se hace imprescindible dotarle en cada momento de los medios más
idóneos para el cumplimiento de sus fines.

Reservando a las Falanges Juveniles de Franco la tutela y formación de los afiliados al Frente de
Juventudes  que,  cumplidos  los  diecisiete  años,  obtengan  voluntariamente  la  condición  de
Militantes  del  Movimiento,  conviene  dictar  los  Estatutos  de  una  Organización  Juvenil  que,
dependiente de la Delegación Nacional de Juventudes y basada en los ideales, estilo y principios
doctrinales que inspiran nuestra convivencia nacional, tenga la apertura, atractivo y asistencia
social necesarios para el logro de los fines unitarios antes indicados.
En su virtud dispongo:

Atès  que  els  mateixos  estatuts  de  l’OJE  acaben  manifestant  clarament  a  quins  objectius  servia
l'organització:
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Por Dios, España y su Revolución Nacionalsindicalista.

Madrid, 18 de julio de 1960.

El Ministro Secretario General
del Movimiento

José Solís Ruiz

Atès que a l’espai públic de la nostra ciutat no podem tenir a l’espai públic monòlits d’homenatge a un
cos que va servir a un règim feixista ni pedres de forta simbologia feixista, ni inscripcions que exalten la
Cruzada Española,  ni  inscripcions d'entitats amb una finalitat clarament feixista com ha quedat palès
amb els textos dels estatuts de l’OJE.

Proposem al Ple municipal de l’Ajuntament e Tortosa, els següents ACORDS:

1. Retirar el monòlit d'homenatge a la Guàrdia Civil i als valors feixistes del franquisme que està situat al
parc Teodor Gonzàlez.

2. Comunicar els acords presos a la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes de Tortosa,  al
Memorial Democràtic i al Síndic de Greuges. “.

*-*-*

Intervenció del Sr. Rodríguez
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de la CUP, senyor Xavier
Rodríguez i Serrano: Gràcies. Presentem aquesta moció sol·licitant que es retiri el monòlit d’exaltació no
només a la Guàrdia Civil –i això ens agradaria deixar-ho ben clar– sinó també als valors del Movimiento
Nacional, perquè això és aquest monòlit: una exaltació també als valors del  Movimiento Nacional i a
alguna de les organitzacions que van formar part d’aquest Movimiento Nacional.

Per a nosaltres, per a CUP Alternativa Ecologista, el simple fet de que un monòlit sigui homenatge a la
Guàrdia Civil  ja  seria suficient motiu per  a que s’enretirés de l’espai  públic.  No podem obligar que
gràcies a la Guàrdia Civil va perdurar tant de temps la dictadura feixista del franquisme. No podem
obligar  que  la  Guàrdia  Civil  va  ser  un  pilar  fonamental  de  la  repressió  franquista,  en  la  que
s’assassinava i afusellava persones, en la que es deportava a persones, en la que es torturava, en la
que es detenia arbitràriament en una repressió que confiscava béns i que arribava, fins i tot, a tots els
nivells i a tots els àmbits de la vida, fins i tot, els més íntims. Sense la Guàrdia Civil això no hagués estat
possible.

Una repressió que no va ser únicament durant la postguerra, sinó que va durar fins als anys 60’ i 70’.
Als anys 60’, quan es va inaugurar aquest monument o aquest monòlit, qualsevol persona de les Terres
de l’Ebre que pel simple fet de parlar en català o per qualsevol altra decisió arbitrària que fes un agent
de la Guàrdia Civil, podia ser empresonada, podria ser agredida físicament o allò que volgués el guàrdia
civil de torn. 

I per a nosaltres, només des de la manca de sensibilitat amb la memòria històrica, només des de la
manca de la falta de pedagogia que no s’ha fet en aquesta ciutat i només també –per què no dir-ho?–
des de la manca de valentia política, no només de l’actual alcalde sinó de tots els anteriors del període
democràtic, es pot entendre que encara avui, al segle XXI, tinguem un monòlit davant un parc infantil,
com el que homenatja no només a la Guàrdia Civil, sinó també als valors del Movimiento Nacional.

Més enllà de la Guàrdia Civil, volem també comentar les inscripcions que hi ha en aquest monòlit. I
també un article que va signar per a l’efemèride Rafael  Fernández Martínez,  governador civil  i  cap
provincial  del  Movimiento al  1968,  que  és  quan  s’inaugura  el  monument,  i  que  deia  o  escrivia
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textualment: “Ningún acto más profundo y de más hondo valor espiritual para honrar al Caudillo de la de
la Cruzada y de la paz de España y a los combatientes que hallaron gloria en la Batalla del Ebro”.

En  la  inscripció  principal  diu,  textualment  “En  el  aniversario  de  una  gesta  gloriosa  de  la  Cruzada
Española”, això diu la inscripció principal: ‘de la Cruzada Española’, gloriosa. 

En un lateral ens explica d’on prové aquest monòlit, d’on prové la pedra. I prové del Coll del Moro, un
espai amb una gran simbologia feixista perquè, com molta gent sap, és des d’on el general Franco va
dirigir a les tropes feixistes en la Batalla de l’Ebre. Doncs, tenim una pedra amb eixa càrrega simbòlica
feixista en el parc Teodor Gonzàlez.

La tercera inscripció és de la OJE, de la Organización Juvenil Española, que diu “Fundada en los mismos
ideales que inspiraron a los héroes de la Batalla del Ebro que dirigió el Caudillo, rinde, en su paz y en
esta ciudad, homenaje a la Guardia Civil”. La OJE, una organització clarament feixista al servei de los
Principios del Movimiento i encarregada d’introduir els valors feixistes entre la joventut de l’Estat, que
formava part del Movimiento Nacional franquista i que s’autodefinia com a ‘Movimiento fundado para la
hermandad y entrenamiento  de los  jóvenes que deseen hacer  de su vida un permanente acto  de
servicio a la justicia i  a la patria dentro de los ideales que inspiraron los principios del Movimiento
Nacional”. La OJE era considera per alguns autors el lloc ‘donde estaban los cachorros del fascismo’. I
recull en la introducció que adjuntem en la proposta de moció, recull, dins de la introducció dels seus
Estatuts, que tenia com a intenció socialitzar entre la joventut els valors feixistes del règim, Estatuts que
acaben amb la següent frase: “Por Dios, España y su revolución nacional sindicalista”.

Perquè considerem que a l’espai públic de la nostra ciutat no podem tenir un monòlit d’homenatge a un
correpressor com és la Guàrdia Civil;  perquè considerem que les pedres de forta càrrega simbòlica
feixista no poden estar a l’espai civil perquè inscripcions que exalten la gloriosa Cruzada Española no
poden estar  a l’espai  públic  de la  nostra  ciutat  ni  inscripcions d’entitats  feixistes,  com era  la  OJE,
tampoc poden estar a l’espai públic de la nostra ciutat, demanem que es retiri el monòlit d’homenatge a
la Guàrdia Civil i als valors del feixisme que està al parc Teodor Gonzàlez i que es comuniqui aquesta
decisió a la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes de Tortosa, al Memorial Democràtic i al
Síndic de Greuges.

I ens agradaria també explicar que un dia després de l’anterior Ple, quan Esquerra Republicana ens va
manifestar  la  voluntat  d’arribar  a un consens per  fer  un catàleg,  li  vam dir  que en un mes volíem
negociar  a  veure  com  ho  fèiem  abans  de  presentar  una  altra  moció.  Vam  recordar  una  setmana
posteriorment .....

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament el Sr. Alcalde diu: Hauria d’anar finalitzant, senyor Rodríguez.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit  pren la paraula el Sr. Rodríguez: ...que teníem aquesta voluntat i  encara estem esperant
resposta. I per això lamentem que s’hagin posat en contacte, en canvi, amb altres grups municipals per
intentar tombar aquesta moció en comptes d’haver-se adreçat a nosaltres. Però nosaltres ens adrecem
a Esquerra Republicana perquè pensem que és.....

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació el Sr. Alcalde diu: Senyor Rodríguez, pot utilitzar el segon torn, però.....

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament  pren la  paraula  el  Sr.  Rodríguez:  ...un  dels  grups municipals  amb qui  més proximitat
ideològica pensàvem que teníem. 

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot  seguit  el  Sr.  Alcalde  diu:  Intentem ficar  fàcil  el  tema  de  l’ordenació  del  debat,  més  quan són
intervencions que poden portar preparades, més o menys, en quant a la duració del temps. Moltíssimes
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gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, jo el primer que vull fer
és un reconeixement al treball professional des del punt de vista institucional de les forces i cossos de
seguretat, tant de l’Estat –Policia Nacional–, com de Catalunya –Mossos d’Esquadra–, com la nostra
Policia Municipal i, i, com la moció es refereix concretament, i de la Guàrdia Civil.

Parlem sempre de memòria històrica i  jo ja vaig dir  aquí en l’anterior Ple que quina és la memòria
històrica, la de uns, la dels altres o la de tots dos. Davant d’aquesta realitat, més que parlar d’història
com a ciència del saber, hi ha que evitar que la memòria sigui o de uns o la dels altres. La memòria, si
és històrica, ha de ser objectiva, eh, no subjectiva. Apartidista, conscient, no manipuladora. 

Nosaltres al Ple, aquí, tenim l’obligació de pacificar, no de buscar la manera de com tornem cap enrera
per  crear  animadversió,  per  crear  confrontació.  Estem per  crear  concòrdia  i  treball  en benefici  del
benestar ciutadà. Tenim moltes coses demanades pels ciutadans –i aquí tenim la proposta que s’ha fet
de pressupostos participatius–, moltes coses demanades pels ciutadans que tractar en aquest Ple i que
aplicar a la realitat.

Les que vostè demana no està ni en primer ni en segon, ni en desè lloc. No ho demana ningú més que
vostè. En lloc de mirar, senyor Xavier Rodríguez, 80 anys cap enrera, mirem al avui i mirem 80 anys més
enllà,  serà més profitós, no per a nosaltres, per a la ciutadania, que tenim l’obligació de procurar el seu
benestar.

La història d’una ciutat s’ha produït en gran part al carrer, amb les plaques del carrer, amb els monòlits,
amb  els  monuments,  etc.  I  aquí  ha  d’estar.  No  destrueixin,  facin  l’esforç,  per  favor,  un  esforç  i
construeixin.  Per  exemple,  faci  una  relació  del  nomenclàtor  nostre,  on  falten  tantes  mancances
feministes. Vostè que és tan feminista, fa un moment ha muntat aquí un xou, eh, doncs faci i  miri
quantes poques dones tortosines estan al nostre nomenclàtor.

O com vostès diuen, alternativa ecologista, facin propostes d’ecologisme, que li he sentit molt poquetes
en aquest Ple, però no se centrin sempre en el passat de fa 80 anys.

I faci’ns un favor, si segueixen per aquest camí, treballin. Facin una relació de tot allò que volen destruir
i ens estalvien temps perquè amb una sola moció en un sol Ple proposen tota la destrucció i s’acordarà
o no, però ho farem d’un cop, no estarem cada Ple portant la destrucció d’un monòlit, d’un carrer, d’una
plaça i tot això.

El monòlit, com la plaça Joaquin Bau, com la de Gerard Vergés o la de tants altres tortosins de dretes o
d’esquerres, liberals o conservadors, són història de la meva ciutat, per naixement. I de la seva ciutat,
per adopció. I com a tal història han de mantenir-se on estan. Cal aportar nous noms i no destruir els
existents. No ens perdéssim als talibans o al Daesh .

El  meu vot  és  negatiu  a  una  moció  que  més  pareix  un  pamflet  propagandístic  que  una  exposició
racionalitzada, fonamentada i exposada.... 

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament el Sr. Alcalde diu: Senyor Dalmau, senyor Dalmau, vagi finalitzant, si us plau.

Intervenció del Sr. Dalmau
Prossegueix el Sr. Dalmau: ... amb criteri i seny.
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Sols em resta esperar que ara no passi com en l’anterior Ple, on 20 tortosines i tortosins van acordar
llevar el nom de la plaça Joaquin Bau, alcalde de Tortosa, que va fer molt per Tortosa, a un tortosí li vam
llevar que, vulguem o no, forma part de la història de Tortosa. I aquesta història no es pot esborrar.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit el Sr. Alcalde diu: Bé, jo no sé com dir-los-hi a tots, especialment cadascú ja ho sap, perquè
aquí hi ha un rellotge i sap els que respectem o no respectem el temps. Facin l’esforç, home.

Si s’ho porten preparadet de casa, saben quin és el temps d’intervenció. Jo amb les rèpliques, doncs,
puc entendre que he de tenir una certa flexibilitat, però que ens passéssim 30 segons quan tenim 3
minuts, doncs, jo ja intento ser flexible però és que llavors els que compleixen em transmeten el seu
malestar, absolutament amb tota la raó.

I no ho dic només per vostè, eh, senyor Dalmau. Que consti. Ho dic ara perquè insisteixen, eh.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, senyor Rodríguez, el Govern socialista va desenvolupar la Llei de la memòria històrica i la Llei
52/2007 en favor dels qui van ser perseguits a la Guerra Civil, a la dictadura.

Aquesta Llei, entre molts altres aspectes, reconeix i amplia els drets dels qui van patir persecució o
violència per raons polítiques, ideològiques o religioses durant la Guerra Civil i la dictadura, condemna
expressament el franquisme, declara la il·legitimitat dels tribunals de la Guerra Civil que es van crear per
imposar  condemnes  per  motius  polítics,  ideològics  o  religiosos  i  vetlla  per  a  la  retirada  d'escuts,
insígnies, plaques i altres símbols d'exaltació del cop de Franco, la Guerra o la dictadura.

I així ho vam fer. Vostè ha dit que aquí hi ha alcaldes que no van fer res. Hi ha alcaldes que van traure
plaques amb el ‘yugo y las flechas’, hi ha alcaldes que van canviar noms, hi ha alcaldes que van traure
una claraboia on hi havia l’escut franquista.

Clar, està clar que en la moció que vostè presenta hi ha determinats elements, inscripcions que cal
eliminar –i cal fer-ho–, però s’ha de veure de quina manera adequada ho hem de fer.

Estem d’acord en què el text del monòlit –o els tres textos que hi ha al monòlit– són inadequats i no
estan d’acord amb el que diu la Llei de la memòria història.  Però el que dic és de les inscripcions
perquè, si bé el text no és motiu de estar pel seu context i contingut, no ha de comportar retirar el
monòlit  –només a priori, dic– només perquè sigui la Guàrdia Civil. Només perquè sigui de la Guàrdia
Civil.

No seré jo ara qui faré una glosa de la Guàrdia Civil, en absolut. Vostè diu que va servir al règim fran-
quista, que cert és, però cal recordar que la Guàrdia Civil naix el 1844 després de la Primera Guerra
Carlina per fer front al bandolerisme i protegir a la població; o que en l’època d’Azaña va passar a ano -
menar-se ‘Guàrdia Nacional Republicana’; o també que va ser la Guàrdia Civil, sota el comandament del
general Escobar, qui es va posar a les ordres del president Companys per defensar Barcelona en la re -
bel·lió del 36’. Per tant, tot s’ha de situar ben situat.

Recordem que hi ha una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona del passat
mes de febrer on l'Ajuntament ha de fer un inventari de vestigis i símbols franquistes i de la Guerra Civil,
i adoptar les mesures adients perquè aquests elements siguin retirats en compliment de la Llei de me-
mòria històrica.

Per tant, jo entenc que el Govern municipal, l’Ajuntament, és qui ha de fer l’inventari. I caldrà veure i de -
terminar quins són els elements que cal enretirar i fer-ho d’una manera adequada, i tot d’una vegada,
entenc jo. Sinó, cada Ple tindrem una moció per enretirar un símbol, una inscripció, un monument, can-
viar algun nom i així estarem, vostè ho ha dit abans, no?, que si ara vol portar també en el proper Ple o
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no sé quan el canviar de nom a la plaça d’Espanya, suposo que deu de ser per allò de que Espanya ens
roba.

Per tant, en definitiva, nosaltres el que demanem al Govern és que doni compliment a la sentència, que
es faci l’inventari dels vestigis de la Guerra Civil i el franquisme i, a partir d’aquí, es determini quina és la
seva enretirada o no.

I una altra cosa també. Ja que parlem de símbols, que es recuperi i dignifiqui un monòlit que està 50
metres més enllà, 50 metres, que es va instal·lar l’any 1986 en honor a Federico Mayor Zaragoza com a
fill adoptiu de Tortosa i que es troba a uns 50 metres, com hem dit, en  un estat bastant lamentable,
com es pot veure en la fotografia. I entenc que, el Govern municipal i l’Ajuntament, haurien d’intentar
dignificar a aquests personatges il·lustres, el qual avui en dia sempre que ve a Tortosa n’estem tan orgu -
llosos.

Per tant, el sentit del posicionament del nostre grup serà que no. Gràcies.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostre grup
municipal sí que li donarem suport, però també volem fer molts matisos perquè també pensem que què
és més important?

Li donarem suport perquè sí que considerem que en aquest monòlit hi ha molta ideologia, no?, que
parla precisament del feixisme i, per tant, al formar part d’un espai públic pensem que, tal i com vam dir
també en l’últim Ple municipal, el que necessitem és treballar en la línia de la memòria democràtica, de
tot el que s’ha vingut fent durant tots aquests últims anys a la nostra ciutat, perquè sí que s’han fet
coses  al  llarg  de  la  història  d’aquests  últims  trenta  anys.  El  que  és  evident  és  que  encara  són
insuficients.

Tot i així, com li deia, sí que volíem fer alguns matisos. El primer és que si es retirés, o si es retira,
aquest monòlit,  que es dipositi  al Museu de Tortosa. És a dir, això no queda aquí palès i  nosaltres
pensem que és absolutament important perquè, com a patrimoni, ha de perdurar a la nostra ciutat per
a que també es pugui fer pedagogia, ensenyar-se la història precisament des dels museus per a que no
es torni a repetir, i en aquest sentit pensem que és molt important.

En segon lloc, també ho dic en relació al tema de la Guàrdia Civil,  crec que també s’ha de matisar
moltíssim quan es parla de la Guàrdia Civil perquè la Guàrdia Civil –també li han dit ara– no es va crear
durant la dictadura del franquisme, es va crear a finals del segle XIX. Però més enllà d’això, també van
haver membres de la Guàrdia Civil, generals que van ser afusellats per Franco perquè es van manifestar
a favor de la República i de la legalitat, encara que eren minoritaris. 

I és evident que la Guàrdia Civil després es va acabar convertint en un instrument de repressió durant la
dictadura,  inclús aquí  a Tortosa també hem de recordar  que a l’intent  de cop d’estat  del  23-F un
membre de la Guàrdia Civil que estava destinat a Tortosa va, precisament, intentar tirar endavant aquell
cop d’estat, però crec que també és just que es matisi perquè dins la Guàrdia Civil va haver gent que va
morir per la República i per la democràcia.

I també, més enllà d’aquest matís, un altre element que volíem posar damunt la taula era el fet del parc
Teodor Gonzàlez –que també ho acaba de dir l’anterior portaveu– hi ha altres monòlits al mateix parc
que  estan  en  mal  estat,  com el  de  Federico  Mayor  Zaragoza,  com altres;  també  hi  ha  les  restes
paleocristianes que crec –si  no recordo malament– es van trobar a la  plaça Alfons XII  i  que estan
situades davant la Llotja i que caldria, pensem, posar-les al dia, explicar-les perquè hi ha molts elements
al nostre parc municipal –perquè és molt ric en història– que s’haurien de posar en valor.

Per tant, amb tots els matisos que he manifestat, li  donarem suport des del nostre grup municipal.
Gràcies.
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Intervenció de la Sra. Girón
Tot seguit pren la paraula la Sra. Girón: Bona tarde. Alcalde, regidores, regidors, en primer lloc voldria
afegir i clarificar que en cap cas ens hem posat en contacte amb cap grup municipal per tombar-li la
moció, sinó, sí hem contactat amb els altres grups municipals per intentar arribar a un consens i fer
complir la Llei de memòria històrica.

A continuació continuaré amb el procediment de la nostra posició. I li enceto dient que, com ja vam
exposar en el Ple anterior, el grup d’Esquerra Republicana té la voluntat de vetllar pel compliment de la
Llei i de la memòria històrica i per això treballem per complir-la.

Estem totalment d’acord en eliminar totes aquelles plaques, monòlits, símbols franquistes que encara
queden a la nostra ciutat però, tal i com li vam explicar en l’anterior sessió plenària, considerem que
abans de fer  cap actuació més necessitem tenir  una catalogació de tots aquells símbols,  monòlits,
plaques i noms de carrers que necessiten ser eliminats.

Som conscients que ja existeix una catalogació feta per la Llei, però nosaltres volem tenir un catàleg de
ciutat on puguin participar tots els grups que formen aquest consistori i dotar-lo del major consens
possible per tal de facilitar-lo en les actuacions que hem d’emprendre.

També considerem que qualsevol element que retirem ha de tenir un nou nomenclàtor i considerem que
la millor manera per al compliment de la Llei és tenir clar quins elements hem de retirar i per quins han
de ser substituïts i, per tant, no té massa sentit presentar en cada sessió plenària la retirada d’un d’ells
sense tenir clar quin serà substituït i quin nom portarà aquest.

Per això, per tot el que li he exposat i deixant clar que estem totalment d’acord amb el que demana la
moció,  però  tenint  en  compte  que  aquest  consistori  no  ha  elaborat  aquest  catàleg  que  nosaltres
demanem, no li donarem suport. Moltes gràcies.

Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Molt breument, compartim i coincidim amb
els  arguments  que s’acaben d’exposar  i,  per  tant,  aquesta  moció  tampoc comptarà  amb el  nostre
suport. 

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, en primer lloc agrair al grup municipal de Movem
Tortosa el seu suport, tot i els matisos, amb els que en alguns podem estar d’acord i en altres no,
perquè hem contextualitzat molt bé que el monòlit es fa al 1968 i és en aquest context en el que parlem
de la Guàrdia Civil.

No ens sorprèn  que el  Partit  Popular  faci  un al·legat  de tots  els  símbols  franquistes  i  del  període
franquista i de que no cal parlar de la història, perquè són els fills de, precisament, del franquisme i, per
tant, no ens sorprèn i és normal que s’enfadin perquè estem ferint els seus sentiments de gratitud cap
aquella època.

Respecte  a  la  intervenció  del  portaveu  del  Partit  Socialista,  jo  crec  que  ha  explicat  molt  bé,  ha
exemplificat molt bé la crítica que li fem a l’esquerra d’aquesta ciutat, i és la manca de valentia. I en la
seva intervenció, doncs, ha tornat a evidenciar el perquè avui encara Tortosa possiblement, si no la que
més,  doncs,  és  una de les  ciutats  amb més simbologia  feixista  als  carrers.  I  és,  precisament,  per
aquesta manca de valentia.

Respecte a Esquerra Republicana tornem a dir que lamentem que en 1 mes hagin pogut parlar amb
altres grups municipals i, en canvi, amb nosaltres –que fèiem la proposta– que vam estar disposats a
parlar abans d’entrar la proposta o que si ens haguérem assegut a parlar, fins i tot, la podíem haver
retirat. Però no. No ens han trucat, tot i haver demanat dos vegades poder trobar-nos per discutir del
tema. Per tant, nosaltres, al no rebre cap resposta, hem presentat la moció.
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I celebrem que estiguin d’acord en què aquest monòlit s’ha de retirar sense matisos, que l’espai públic
no és el lloc en el que ha d’estar. I celebrem i demanem celeritat per a que es pugui fer aquest catàleg,
per a que també s’inviti a participar als grups municipals i a la Comissió per la Retirada de Símbols
Franquistes de Tortosa en aquesta taula de treball. I que es faci el més ràpid possible perquè és una
vergonya. Molts monòlits i molts aspectes del mobiliari urbà, entre cometes, que té la ciutat i que, al
menys a nosaltres, ens avergonyeix que al segle XXI encara tinguem en la ciutat simbologia d’aquesta
mena.

I recordar una vegada més que segurament si no hagués estat la CUP Alternativa Ecologista present en
aquest Ajuntament, doncs, igual potser hagueren passat 4 anys més de mandat sense que s’haguera
fet cap actuació en el tema de la memòria històrica. I que és a partir de la nostra presència al Ple que
es comença a treballar i que es comença a parlar del tema.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb cinc vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CUP-AE-PA (1) i MT-E (4); i
quinze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PDeCAT (8),
ERC-AM (4), PSC-CP (2) i PP (1).

11  – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT  DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA PER DEMANAR LA
INSTAL·LACIÓ DE BANCS I MOBILIARI URBÀ A LA PLAÇA DE SANT JAUME AL BARRI DE REMOLINS.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya:

Atès que sempre hem defensat que una ciutat amb bona imatge ho és perquè preveu, controla, regula i
aplica un seguit de criteris entre els quals destaca el manteniment dels elements de la via i l’espai
públics. 

Atès que els elements de la via i l’espai públics determinen la imatge de la ciutat i la nostra impressió
de la mateixa, i que la qualitat, quantitat, dimensió i disposició dels seus elements determinen la nostra
impressió del medi ambient urbà, influint de manera positiva o negativa en la nostra percepció d'ordre,
orientació, harmonia, bellesa, seguretat o benestar a la nostra ciutat.

Atès que l'espai públic ha de ser apropiat per la ciutadania, utilitzat, cuidat, gaudit per aquesta, i amb
consciència de què és un espai per a ells i pel que s’han de preocupar i cuidar. Per això és necessari
que el seu estat de manteniment i el seu equipament no esdevinguin motiu de conflicte, ja que l'espai
públic deixa de ser un espai comunitari, accessible, confortable, agradable, segur, divertit i d'interacció
social.

Atès que és ben cert és que viure en una ciutat amb un nivell de manteniment òptim, crea una sensació
positiva entre el ciutadans i ciutadanes, i que una ciutat poc cuidada i menystinguda, no fa més que ge-
nerar una sensació de deixadesa i d’inseguretat entre els veïns i veïnes.

Atès que una ciutat amb bona imatge ho és perquè preveu, controla, regula i aplica un seguit de criteris
entre els quals destaca el manteniment dels elements de la via pública i que una ciutat que cuida el seu
espai públic amb tot el que comporta: mobiliari urbà, paviments, parcs infantils, jardins, enllumenat, etc.
projecta una imatge de prosperitat i benestar, i en aquesta s'hi està a gust perquè proporciona el mitjà
adequat per al desenvolupament quotidià dels ciutadans d'una forma estructurada i fluida. 
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Atès que una de les missions que ha de complir l’espai públic és el de ser un espai d’esbarjo que
proporcioni  els  mitjans  adequats  per  al  desenvolupament  quotidià  dels  ciutadans  d'una  forma
estructurada i fluida.

Atès que un dels espais públics més adequats per esdevenir punts de trobada entre els ciutadans són
les places, que donen lloc a l’esbarjo, el joc, el descans i les relacions veïnals.

Atès que per tal de que una plaça sigui acollidora i els usuaris tinguin consciència del seu manteniment
en òptimes condicions ha de comptar amb determinats elements que permetin i facilitin la trobada i el
diàleg, coma ara els bancs o les papereres.

Atès que creiem que un espai com la plaça de Sant Jaume, al barri de Remolins, és ideal per complir
aquestes condicions, però actualment aquesta zona no disposa d’aquests elements en tant en quant no
hi ha cap banc ni paperera instal·lats, tal i com es pot veure a les fotografies que s’adjunten.

Atès que ens han arribat queixes formulades pels veïns del barri, especialment per part de la gent gran,
en relació a aquest espai ja que s’han d’assentar als elements elevats de la plaça, que no són bancs, o
han de treure les cadires de casa seva al carrer per poder fer un ús social de la plaça, com hem pogut
veure en moltes ocasions.

Atès que des de l’Associació de Veïns de Remolins ens han fet arribar aquesta petició com una de les
seves necessitats per al barri.

Atès que el barri de Remolins és un dels principals enclavaments del centre històric de Tortosa, aquesta
mesura s’inclou en un seguit d’accions que contribueixen a crear espais de convivència i agradables
que, al temps que eviten el despoblament d’aquestes zones, atrauen i conviden tant als veïns i veïnes
com als visitants de la ciutat.

Atès que la proposta número 726 del programa electoral del PSC contempla un programa d’ampliació
del mobiliari urbà amb més bancs, papereres i altres elements.

Atès que pel que fa al barri de Remolins en concret, la proposta número 792 del programa electoral del
PSC contempla la posada en marxa d’un programa d’arranjament de places, voreres i carrers.

Atès que l’Ajuntament de Tortosa té l’obligació de mantenir, renovar i conservar el mobiliari urbà i els
elements disposats en els espais públics en condicions que permetin la seva utilització, compleixin la
seva funció, facilitin la convivència i contribueixin a la sensació de seguretat subjectiva.

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. Que es procedeixi a la instal·lació de mobiliari urbà, bancs i papereres a la plaça de Sant Jau -
me al barri de Remolins a fi i efecte de que aquest sigui un espai per a l’ús i gaudi dels veïns i veïnes del
barri, al temps que serveixi per inculcar en els seus usuaris la idea de tenir cura i vetllar pel manteni -
ment dels seus espais de trobada.

SEGON. Que és doni trasllat d’aquesta moció, via telemàtica, a l’Associació de Veïns de Remolins i a la
Federació d’Associacions de Veïns de la ciutat. 

*-*-*

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: Molts gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, presentem avui una moció, una altra
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moció, per posar en valor l'espai públic de la nostra ciutat.

L’espai públic ha de ser apropiat per a la ciutadania, utilitzat, cuidat, gaudit per aquesta i, en conscièn-
cia,  és un espai per a ells i pel que s’han de preocupar i cuidar. Un espai públic cuidat i en bones condi-
cions genera un sentiment de benestar i afavoreix les relacions i el sentit de ciutat i pertinença al lloc.
Per això creiem que el manteniment i la cura de l’espai públic és essencial per donar una bona imatge i
correcta de la ciutat i una sensació de pertinença.

Des del nostre grup municipal recollim allò que molts tortosins i tortosines ens diuen: el deficient estat
de l’espai públic de la ciutat. I ho fem de diverses maneres, sempre amb la finalitat de conscienciar-nos
de que l’espai públic de la ciutat és cosa de tots i de totes.

Però el cert és que a dia d’avui Tortosa continua tenint un deficient estat de manteniment de l’espai
públic. Continuem trobant manca de mobiliari urbà a places i carrers, manca d’il·luminació, fonts que no
funcionen. Continuem trobant arbres tallats i no replantats, pilones tortes, papereres i bancs trencats.
Una llista interminable. 

I no ho diem els socialistes, si algú ho dubta només cal donar una volta per la ciutat i observar o parlar
amb els veïns i veïnes. Nosaltres ho hem fet i hem escoltat a la ciutadania i, una vegada més, hem
presentat una moció per demanar millores de l’espai urbà corresponent a la plaça de Sant Jaume de
Remolins. 

Un dels espais públics més adequats, evidentment, per esdevenir punts de trobada entre ciutadans i
ciutadanes  són  les  places.  Per  a  que  una  plaça  sigui  acollidora  i  es  tingui  consciència  del  seu
manteniment ha de comptar amb elements que ho facilitin, com ara bancs o papereres. Un espai com
la  plaça  de  Sant  Jaume,  al  barri  de  Remolins,  és  l’espai  idoni  per  complir  aquestes  condicions.
Actualment  aquesta  zona  no  disposa  d’aquests  elements  en  tant  en  quant  no  hi  ha  cap  banc  ni
paperera instal·lats.

Ens han arribat queixes formulades pels veïns, especialment per part de la gent gran, que han de seure
als paviments elevats de la plaça –que no són bancs, evidentment– o han de treure les cadires de casa
seva al carrer per poder fer un ús social de la plaça, com hem pogut veure en moltes ocasions.

Així mateix des de l’Associació de Veïns de Remolins ens han fet arribar aquesta petició com una de les
seves necessitats del barri, i no només a la nostra formació política, sinó també a altres formacions,
inclosos també els partits del Govern.

Per tant, el que proposem amb aquesta moció és que es procedeixi a la instal·lació de mobiliari urbà,
bancs i papereres a la plaça de Sant Jaume del barri de Remolins, per acomplir amb la seva funció com
a plaça i així responent també a es nostres propostes del programa electoral núm. 726 i 792.
 
Sempre ho diem: una ciutat amb bona imatge ho és perquè preveu, controla, regula i aplica criteris
entre els que destaca la cura i  el manteniment dels espais públics.  Remolins és un dels principals
enclavaments del centre històric de Tortosa. 

Aquesta  mesura s’inclou en un seguit  d’accions que contribueixen a crear  espais  de convivència  i
agradables.  En aquest sentit,  eviten el despoblament d’aquestes zones, atrauen i  conviden tant als
veïns i veïnes com a visitants de la ciutat.

Viure  en  una  ciutat  amb  un  espai  públic  òptim  crea  una  sensació  positiva  entre  el  ciutadans  i
ciutadanes. Una ciutat poc cuidada i menystinguda no fa més que generar una sensació de deixadesa i
d’inseguretat entre els veïns i veïnes.

Cal  donar  resposta  a  les  demandes  dels  ciutadans,  vetllar  perquè  se  sentin  a  gust  i  se’n  facin
responsables de la seva ciutat i del seu espai públic. Escoltem la veu dels nostres veïns i veïnes i fem
que se sentin com a casa. Moltes gràcies.
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Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, a mi la proposta ja
em pareix  prou  bé  perquè  és  sempre  en  benefici  d’una  part  de  la  ciutat,  d’un  barri,  del  barri  de
Remolins i correcte tot.

Em dona la sensació de que és una moció no nova, és a dir, que ja d’alguna forma s’ha presentat en
anteriors moments en aquest Ple, però bé, com la finalitat és bona ja em pareix bé, no?

També –i ho dic un poc en broma, però tampoc no s’ho preguin malament– és que el número de 792
propostes  que  diu  vostè  que  conté  el  programa  electoral  del  PSC,  si  aquestes  792 propostes  les
ajuntem amb les propostes del PAM, del Pla d’acció municipal, i altres propostes, escolti, ja ho tenim tot
arreglat a la ciutat, no cal fer molt més perquè d’això. Ho dic amb carinyo i amb això perquè, ja li dic,
nosaltres, jo votaré a favor d’aquesta moció.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Vagi per endavant que també la moció comptarà amb el
nostre suport.

Voldríem afegir una reflexió: el neoliberalisme que domina la nostra societat impregna tots els àmbits de
la  nostra  vida  i  també  tots  els  espais.  I  també  ha  conquerit  el  disseny  de  les  ciutats  i  el  model
d’entendre o la manera d’entendre l’urbanisme, potenciant més els espais de consum, els que se’ls
dona als llocs de més privilegi de les ciutats, i castigant o perseguint espais diguem de no consum,
espais comunitaris, i aquests espais, per exemple, doncs són les places.

Les places que haurien de ser un lloc agradable, un lloc de trobada, un lloc per gaudir del barri, un lloc
en el que hi hagueren fonts, en el que hi hagueren bancs, en el que hi hagueren ombres per poder
gaudir-les, en el que hi hagueren parcs infantils per a que els xiquets i xiquetes pogueren jugar, en el
que hi haguera sorra també per estar en contacte també amb la sorra i jugar amb les mans, o també
amb espais reservats per a jocs de pilota, aquest model de plaça és precisament el que no es vol
fomentar i el que tampoc s’ha fomentat des d’aquest alcalde i els diferents equips de Govern que ha
tingut.

Aposten per un altre model de places, que és el que podem constatar amb la plaça Sant Jaume: el
formigó, el mínim número possible de mobiliari urbà perquè no vagi a ser que la gent es pugui reunir i
parli, i les ombres comptades i ridícules. I només cal mirar, per exemple, les actuacions que s’han fet a
la plaça del Rastre o de Mossèn Sol com a exemples de places properes.

Ara, també li hem de dir que nosaltres, en la CUP Alternativa Ecologista, valoràvem una miqueta com a
temerària aquesta moció perquè, veient aquestes actuacions que ha fet l’alcalde amb els seus diferents
equips de Govern, hi ha el risc de que la plaça pugui encara quedar pitjor del que està. Aleshores, vigili
les propostes que faci, senyor Roig, perquè potser encara els veïns li recriminaran que hagi presentat
aquesta moció.

I en tot cas, reiterem el nostre vot a favor de la moció.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Només una matisació: que
sàpiga que n’hem fet moltes de places i carrers, però aquesta precisament no la va fer aquest alcalde.
Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors, regidores, des de Movem Tortosa
també donarem suport a aquesta moció perquè també des del nostre grup municipal defensem una
Tortosa més habitable, una ciutat agradable, una ciutat que tingui com a protagonista a la gent i que,
per tant, sigui una ciutat que des del punt de vista urbanístic pugui ser gaudida pels propis ciutadans i
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ciutadanes.

En aquest sentit, el barri de remolins, i concretament la plaça de Sant Jaume i també el barri de Sant
Jaume –perquè encara també manté aquesta personalitat–, és un barri  que exemplifica molt  bé la
mancança, precisament, d’aquesta Tortosa que nosaltres defensem. I per tant, també –com vostès han
dit– aquest deteriorament de l’espai públic, un deteriorament de l’espai públic que s’evidencia amb
molts d’exemples: amb el tema de l’enllumenat, amb la manca de bancs, amb els carrers i les places
que estan com estan, amb la manca de papereres, amb la manca de parcs infantils o els que hi han
amb el manteniment que tenen, etc., etc.

Remolins és un barri amb moltes oportunitats. Des del nostre grup municipal moltíssimes vegades hem
fet propostes relacionades amb aquest barri. En el seu dia vam presentar una moció per a que es tirés
endavant un pla integral de rehabilitació del Call Jueu, que va ser rebutjat. Fa poc també vam presentar
una altra moció en relació al balneari del Porcar, que també és un edifici central en aquest barri i que
pensem que s’ha de recuperar allò que sigui possible perquè, evidentment, a les alçades que estem ja
és poca cosa.

I en aquest sentit, davant d’aquesta moció molt concreta de posar bancs a la plaça de Sant Jaume, els
hi donarem suport perquè també compartim aquesta necessitat, perquè també som conscients que el
moviment veïnal d’aquest barri així ho reclama; perquè també als diferents processos participatius que
estem fent des de Movem Tortosa se’ns ha fet arribar aquesta queixa per diferents persones del barri; i
perquè, com li deia al principi, des de Movem Tortosa reclamem i defensem aquesta ciutat, insisteixo,
més habitable, aquesta ciutat més agradable, aquesta ciutat on les persones siguin protagonistes.

Per tant, rep el nostre suport. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Martínez
Seguidament pren la paraula el Sr. Martínez: Regidores, regidor, regidors, alcalde, senyor Roig, com
vostè sabrà jo soc el regidor de barri de Remolins, estic en contacte amb l’Associació de Veïns i tenim
molts  projectes  damunt  la  taula.  Projectes  que,  com  vostè  podrà  entendre,  doncs  bé,  tenim  una
limitació  pressupostària,  es  van  avançant,  s’han  fet,  es  van  fer,  s’estan  fent  i  es  faran  projectes
importants al barri de Remolins.

I damunt la taula també tinc aquest projecte. Aquest projecte ja fa temps que el tinc damunt la taula. El
que passa és que és un tema delicat. És un tema delicat perquè fa uns anys a la plaça aquesta ja hi
havien bancs. Hi havien bancs i els veïns es van queixar. Es van queixar de que bé, la gent s’asseia, bé
la gent, cert tipus de gent, certes persones i no els deixaven dormir, etc., etc. I es va arribar a la decisió
de traure aquests bancs. I això els hi he comunicat a l’Associació de Veïns. He parlat amb ells i els hi he
dit: ‘és un tema delicat’. 

El que han de fer és parlar amb aquests veïns, perquè jo entenc que fan falta, potser sí que faltin bancs,
o no, però damunt la taula, tal com està la cosa és que volem saber l’opinió dels veïns que viuen in situ
en aquella plaça. Perquè en el seu dia ja es van traure els bancs, en el seu dia ja hi havia sorolls. No
tornéssim a pecar ara del mateix. A veure si tornem a posar bancs i torna a passar el mateix. Per això és
un tema delicat que tenim damunt la taula, a l’igual que molts altres projectes.

I per una altra banda, també dona la casualitat de que, clar, ara és una moció que presenta vostè i que
ens desvirtua una mica els processos participatius que estan en vigor. Una miqueta sí, una miqueta sí
perquè, clar, és un tema que està a votació. Dona la casualitat –no dic que ho hagi fet expressament,
estic convençut de que no ho ha fet– però clar, aquesta moció, doncs, com a regidor d’Hisenda també,
doncs, és una moció que, clar, que ens afecta concretament a la número 764 que la gent podia votar,
no? Vull dir, per tot plegat, doncs bé, no tindrà el nostre suport en aquesta moció. Gràcies.

Intervenció del Sr. Tomàs
Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Tomàs:  Gràcies  alcalde.  Regidores,  regidors,  bé,  més  enllà  de  la
proposta que se’ns presenta avui, jo crec que seria convenient parlar de les intervencions que s’han fet
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al barri  de Remolins,  als  Jardins  del  Príncep,  la  rehabilitació  de la  muralla,  la  plaça del  Pou de la
Figuereta, l’impuls a l’equipament multiusos, la substitució pràcticament de la totalitat de l’enllumenat
públic, entre altres, no?

Dic això perquè a raó d’una proposta molt concreta, focalitzada en la plaça Sant Jaume, aquí s’aprofita i
es trauen altres temes que no tenen res a veure amb l’objecte de la pròpia moció. 

En tot cas, avui el Partit dels Socialistes ens porta al plenari una proposta amb un argumentari extens
on detalla el número de proposta electoral –com s’ha dit abans–, el manual protocol·lari d’interpretació
de l’espai públic, molt de text per concloure una proposta que ens demana, si no llegim malament,
bancs i papereres.

Precisament, de la mà de l’Associació de Veïnes i Veïns de la plaça es va arribar a la conveniència de no
disposar de bancs a la plaça Sant Jaume. Aquest fet ha passat en diferents espais del propi barri de
Remolins on, fruit de l’incivisme, han estat continuades les queixes –repeteixo– de veïnes i veïns.

Jo particularment vaig formar part en el passat mandat, com a regidor de barri, del barri de Remolins.
Em consta que actualment el company Marià Martínez està treballant en la mateixa línia i que tot el que
s’acaba fent al barri és cercant el consens i els equilibris a proposta del propi veïnat.

Per tot això, no votarem a favor de la seva moció, entenent –com en altres presentades– que forma part
del treball ordinari, continuat, de la regidoria de barri i de les àrees de Serveis i Manteniment.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde. 

Agrair  als  grups  que  així  han  entès  que  el  que  estem  parlant  aquí  és  d’espai  públic  com  espai
d’interrelació entre les persones que crea el sentiment de pertinença al lloc i que el que vol és que la
convivència justament sigui el contrari del que vostès estan proposant. Si vostès em diuen, diu: ‘és que
la gent s’asseu’, em diu el senyor ..., clar, és que els bancs són per seure’s. És que clar, diu ‘és que la
gent s’asseia’, oh clar, són per seure’s. És que és així.

Senyor  Domingo  Tomàs,  diu:  ‘és  que  això  ja  entra  dins  la  nostra  eina’.  Doncs  faci-ho.  Jo  estaré
contentíssim que demà o d’aquí un mes apareguin. Com s’ha arreglat el monòlit del president Lluís
Companys, que al cap de dos dies ja estaven netejades les pintades, quan les vam presentar nosaltres.

Clar, el que no pot ser, no pot ser, és que diguéssim que solament hi havia problemes. Bé doncs, en
comptes de traure bancs el que hem de fer és buscar les solucions per a que els problemes d’incivisme
i els problemes de manca de convivència que hi ha en un cert lloc o en una certa plaça es produeixin.
Però el que no pot ser és traure els bancs. El que no pot ser és dir ‘no en posem perquè si en posen hi
haurà problemes dels veïns’. 

Per un altre costat, a mi m’han donat un llistat, l’Associació de Veïns de Remolins, on –crec que és la
tercer o quart punt– en què ho reclamen. Per tant, no sé com vostès diuen que l’Associació de Veïns
diuen que no ho volen perquè realment ho volen. I entre ells estava, com ha dit el senyor Jordan, el tema
d’intervenció al recinte del balneari.

Per tant, com sempre, quan diuen ‘no, és que això ja ho fem’ –com el de la plaça d’Espanya, com
moltes coses–, ‘això ja ho fem’. Però miri, el que nosaltres volem ara és que realment s’acabi fent. I
benvingut sigui si vostès ara suposo que el que faran serà parlar amb l’Associació de Veïns i diran ‘és
cert això que ens han dit que heu parlat amb ells i tal?’ Doncs sí, doncs ho farem.

Respecte al senyor Dalmau, només una apreciació. Sí, sí, el nostre programa electoral es deia ‘Mil i una
propostes per a Tortosa’ i, per tant, per això n’hi ha 700, 800, 600...

I me n’alegro senyor Martínez, perquè no ho recordava, que digui que la proposta 760 era aquesta. Està
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molt bé. Però també entenc que fora dels pressupostos participatius també hi ha vida, no? O és que ara
ens cenyirem només en aquests 150.000€ que posem a disposició, perquè entenc que fora d’aquests
150.000€ vostès continuaran fent coses. Per tant,  entenc que, molt  bé la priorització que s’ha fet,
nosaltres vam ser els primers que vam proposar pressupostos participatius, la ciutadania –pel que tinc
entès– força ha participat, però a partir d’aquí entenc que, a banda d’això, el que també ha d’haver és
el manteniment i la instal·lació de papereres i bancs per a una plaça com la plaça Sant Jaume.

Res. Reiterar als grups que ens han donat el suport i esperem que aviat sigui una realitat que hi hagin
bancs i papereres a la plaça Sant Jaume.

*-*-*

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 de PSC-CP (2), MT-E (4),
CUP-AE-PA (1) i PP (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups
municipals de PDeCAT (8) i ERC-AM (4).

12  – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER IMPULSAR LA
CREACIÓ D’UN PORTAL DE COMERÇ LOCAL DE TORTOSA EN LÍNIA.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya:

“  Atès  que el  comerç a Tortosa és una de les activitats econòmiques més importants de la  ciutat.
L'activitat comercial crea espais de relació social que garanteixen la convivència ciutadana i faciliten la
participació en la vida activa de la ciutat. A més, actualment, és l'activitat que genera més llocs de
treball endògens.

Atès que Tortosa té un comerç viu, ric i divers, amb una importància històrica per al municipi, basat en
que és garantia de comerç de proximitat de tot tipus de productes. I que les persones que viuen i visiten
la nostra ciutat poden trobar una àmplia oferta de productes, amb un teixit empresarial la majoria de les
quals són empreses minoristes de comerç i serveis 

Atès  que  el  sector  del  comerç  presenta  un  grau  elevat  de  dinamisme  i  innovació.  De  fet,  es  pot
considerar que és el sector més dinàmic i amb major capacitat de transformació i adaptació de la ciutat,
per això en els últims anys ha sofert  profundes transformacions a partir  de la implantació de nous
formats comercials i dels canvis en els hàbits de consum dels ciutadans/es. 

Atès que Internet i les noves tecnologies tenen un paper fonamental en la societat actual i exerceixen
cada dia més influència en el nostre dia a dia, donada la ràpida i fàcil informació que s’obté a través de
l'accés a la xarxa. Segons les darreres dades de l'INE un 98% de les empreses disposa de connexió a
Internet així com un 82% de les llars.

Atès que la Comissió Europea va adoptar, l’any 2012, un full de ruta encaminat a duplicar el creixement
del comerç electrònic en tres anys, i  que actualment està duent a terme polítiques encaminades a
impulsar aquest creixement, per l'aportació que el mateix té sobre l'economia de cada estat. Segons
l'opinió de la Comissió Europea l'extensió del comerç electrònic suposa: més del 20% del creixement i
de la creació neta d'ocupació a la Unió, la creació de 2,6 llocs de treball per cada ocupació «no en línia»
eliminat i estalvis estimats als consumidors en 11.700 milions €.

Atès que els hàbits de consum estan canviant ràpidament i que, segons dades de l'INE, el 35% de la
població ha realitzat compres a través d'Internet i gairebé el 76% d'usuaris amb accés a Internet utilitza
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la xarxa per decidir les seves compres, consultant ofertes, informació sobre productes i característiques
dels mateixos.

Atès que el mateix estudi revela que un 84% de les persones que utilitza el comerç en línia van adquirir
algun producte  d'empreses nacionals,  perquè la  proximitat va ser  un dels  factors que van tenir  en
compte a l'hora de fer la selecció a la xarxa. Prova d'això és que, després de modificar la normativa de
consum europeu en l'any 2014 a través de la llei  sobre els drets dels consumidors, per  afavorir  el
comerç electrònic entre estats membres, la Comissió Europea ha constatat que el creixement comerç
electrònic s'ha produït a escala nacional i que actualment el 42% de la venda de serveis en línia de la
UE té lloc a nivell domèstic.

Atès que el fet de la capitalitat de Tortosa com a ciutat de referència a les Terres de l’Ebre fa que, a més
dels nostres ciutadans i ciutadanes de Tortosa, moltes de les persones del territori i de fóra del mateix
que visiten i acudeixen a la nostra ciutat en algun moment utilitzen la xarxa per informar-se sobre els
serveis de proximitat.

Atès que, tot i els avantatges del comerç en línia i les noves tecnologies, disposar d'una web de qualitat i
ben posicionada no està a l'abast de totes les empreses i comerços de la nostra ciutat.

Atès que cal vetllar per l'objectiu d'impulsar l'evolució del nostre comerç tradicional mitjançant la seva
integració amb les noves tecnologies i l'accés a un major nombre de clients potencials.

ATESA la voluntat de defensar el nostre comerç local, desitgem que des d'aquest Ajuntament s'impulsi la
incorporació  dels  nostres  comerciants  i  empreses  al  mercat  digital,  s'aconsegueixi  un comerç  més
competitiu, garantint així mateix uns paràmetres de qualitat.

Atès que aquests objectius es poden fer extensius a altres establiments directament relacionats amb el
comerç com els dedicats a la restauració, al turisme, a la cultura a l’esport i als serveis, així com al
Mercat Municipal, donada la singularitat d’aquest equipament comercial de proximitat.

Atès que el comerç de Tortosa està immers en una situació força difícil a conseqüència de la greu crisi
econòmica general  que ens afecta,  així  com a factors interns  d’adaptació i  modernització  i  factors
externs provocats per la implantació de grans superfícies. 

Atès  que des del grup municipal socialista sempre hem defensat la necessitat d’apostar pel comerç,
amb la presentació de mocions de suport al petit comerç i al comerç de proximitat.

Atès  que creiem que des de l’Ajuntament cal  impulsar  polítiques actives de creixement econòmic i
creació  d’ocupació  envers  els  professionals  i  empresaris  del  comerç,  així  com  donar  suport  a  les
diferents  associacions  de comerciants  i  la  seva Federació,  treballant  per:  potenciar  l'atractivitat  de
l'entorn urbà; fomentar la gestió conjunta de les accions de dinamització i de màrqueting (imatge de
marca,  publicitat,  activitats  d'animació,  promocions...);  contribuir  al  desenvolupament  d'una  oferta
plural, equilibrada i complementària; aportar una oferta formativa de qualitat; assessorar tècnicament
en les qüestions d'interès per al comerciant i organitzar fires per acostar oferta i demanda.

Atès que aquestes polítiques, mesures i actuacions que des de diferents administracions, institucions,
organismes i entitats del món del comerç cal dur a terme han de servir per afavorir un model comercial
de qualitat, adaptat a les necessitats de la ciutat, pròxim al ciutadà, competitiu, generador de llocs de
treball i riquesa, vertebrador de la ciutat i el territori, integrador, innovador, modern i sostenible i que
respongui a les demandes del turisme .
 
Atès que en aquest sentit, el nostre programa electoral incorpora un “Pla de d’impuls i suport al comerç
de Tortosa: 4 objectius, 40 mesures i 178 accions”, que constitueix una eina de treball que pot ajudar a
impulsar i millorar el comerç. En concret les mesures 22 Desenvolupament de les TIC i 23 Incentivar la
presència del comerç a les xarxes socials fan referència a aquest tema.
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Atès  que  la  proposta  número  345  del  programa  electoral  del  PSC  contempla  emprar  el
desenvolupament de les TIC, dissenyar una web del comerciant i incentivar la presència del comerç a
les xarxes socials.

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. Que l’Ajuntament de Tortosa impulsi amb la Federació Comercial i de Serveis de Tortosa i les
associacions de comerciants, i amb el suport de la Cambra de comerç i les associacions patronals, la
creació  d'un  portal  de  comerç  en  línia  de  Tortosa  que  doni  visibilitat  als  productes  i  serveis  dels
comerços  i  empreses  de  la  ciutat,  així  com  aquells  establiments  i  empreses  relacionats  amb  la
restauració, el turisme, la cultura, l’esport i els serveis,  i el Mercat Municipal, donada la singularitat
d’aquest equipament comercial de proximitat, afavorint la seva comercialització a través d'Internet, de
les xarxes socials o l'accés directe a les webs particulars.

SEGON. Que aquest portal pugui comptar amb la col·laboració de proveïdors de tecnologia que facilitin a
les  empreses  i  comerços  adquirir  capacitats  en  els  seus  processos  de  negoci  com  ara  comerç
electrònic, màrqueting en línia, mitjans de pagament i serveis logístics. 

TERCER. Que es potenciï i promocioni a la xarxa aquest portal com a aparador dels productes i serveis
que ofereix la ciutat i com a mitjà àgil i ràpid d'accedir-hi.

QUART.  Donar trasllat, per mitjans telemàtics, dels acords a la Federació Comercial i de Serveis de
Tortosa, a les associacions i entitats comercials i de restauració de la ciutat així com, a la Cambra de
Comerç de Tortosa i a l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre.  “

*-*-*

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: Moltes gràcies senyor alcalde. 

Presentem avui una nova proposta de suport al comerç local, entenent que aquest sector és una de les
activitats econòmiques més importants de la ciutat i per això cal apostar especialment per ell, perquè
així estem fent polítiques actives de creixement econòmic i de creació d’ocupació des de l’Administració
pública.

Tortosa té un comerç viu, ric i divers, amb una importància històrica per al municipi basat en la garantia
de que és un comerç de proximitat de tot tipus de productes. El sector del comerç és el més dinàmic,
amb major capacitat de transformació i adaptació de la ciutat.

El comerç de Tortosa també està immers en una situació força difícil degut a la greu crisi econòmica,
així com a factors d’adaptació i modernització i factors externs com la implantació de grans superfícies. 

En els  últims  anys  el  comerç ha  sofert  profundes  transformacions amb l’aparició  de  nous  formats
comercials i de canvis d’hàbits de consum. 

Un d’aquests nous formats està lligat a Internet i les noves tecnologies. Breument diré dades de l'INE:
un 98% de les empreses disposa de connexió a Internet; un 82% de les llars disposa de connexió a
Internet; el 35% de la població ha realitzat compres per Internet; el 76% dels usuaris d’Internet utilitza la
xarxa per decidir les seves compres; el 84% que utilitza el comerç en línia van adquirir productes de
proximitat nacionals per tal de posar en valor aquesta circumstància; el 42% de la venda en línia té lloc
a nivell domèstic.
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La Comissió Europea va adoptar, l’any 2012, un full  de ruta encaminat a duplicar el creixement del
comerç electrònic  en tres  anys.  Per  tant,  creiem que cal  impulsar  l'evolució  del  comerç tradicional
integrant-lo a les noves tecnologies per accedir a un major nombre de clients potencials.

Disposar d'una web de qualitat i ben posicionada no està a l'abast de totes les empreses i comerços de
la nostra ciutat. Per això desitjaríem que des d'aquest Ajuntament impulsés la incorporació dels nostres
comerciants i  empreses al mercat digital i  s’aconsegueixi  un comerç més competitiu,  garantint uns
paràmetres de qualitat.

Aquests objectius es poden fer extensius a altres establiments directament relacionats amb el comerç
com els dedicats a la restauració, al turisme, a la cultura a l’esport, als serveis, així  com al Mercat
municipal, donada la singularitat d’aquest equipament comercial en el teixit comercial de la ciutat.

Sabem que hi  ha plataformes privades com  Restarium  o  Guiarium però ofereixen un altre tipus de
producte molt més específic i a la recerca d’establiments. Hi ha altres ciutats, com a Màlaga, que tenen
Comprarpormalaga.com o Madrid, amb la iniciativa  Mercado47.com.  Es tracta de dos exemples que
ofereixen cercadors d’establiments i productes a la vegada.

Per tant, proposem que l’Ajuntament –també relacionat amb la nostra proposta 345 i el nostre Pla
d’impuls i suport al comerç de Tortosa– que l’Ajuntament impulsi amb la Federació de Comerç i de
Serveis de Tortosa i les associacions de comerciants i el suport de la Cambra i associacions patronals,
la creació d’un portal de comerç en línia de Tortosa; comptar amb la col·laboració de proveïdors de
tecnologia que facilitin a les empreses i comerços l’accés al comerç electrònic, màrqueting en línia,
mitjans de pagament i serveis logístics i que es potenciï i promocioni a la xarxa aquest portal com a
aparador de productes i serveis que pot oferir la ciutat, com a mitjà àgil i ràpid d'accedir-hi.

Per tant, entenem que cal impulsar polítiques actives des dels governs locals, de creixement econòmic i
creació d’ocupació envers els professionals i empresaris del comerç, per treballar per un comerç que
sigui potenciador i atractiu de l’entorn, fomenti la gestió conjunta d’accions de dinamització; contribueixi
al desenvolupament d'una oferta plural, equilibrada i complementària.

Entenem que el model comercial ha de ser de qualitat, adaptada a les necessitats de la ciutat, pròxima
al ciutadà, competitiu,  generador de llocs de treball  i  riquesa, vertebrador de la  ciutat  i  el  territori,
integrador, innovador, modern i sostenible, i que respongui a les demandes actuals. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Sí, senyor alcalde, regidores, regidors, bé, com vostè diu,
senyor Roig, durant els darrers 10 anys el comerç electrònic ha estat un dels segments del sector de
venda  al  públic  que  més  ràpid  ha  crescut  i  el  que  és  cada  vegada  més  important  és  que  sense
símptomes de desacceleració, és a dir, cada vegada té més quota de mercat. 

El tema està en connectar  el  que vostè planteja,  el comerç tradicional  amb el  comerç  online,  però
impulsat per l’Ajuntament. El tema tampoc és nou. Per exemple, Càceres ja té, l’Ajuntament de Càceres
té aquest plantejament i el té aplicat a la seva web. Vila-real també.

El portal en aquests casos inclou informació d’interès que impliquen al petit comerç i al consumidor;
inclou un directori d’empreses; inclou altres tipus d’informació; i inclou també una plataforma de venda
online que està orientada a donar visibilitat  als  negocis locals amb un objectiu clar  i  final,  que és
convertir aquest portal en l’espai virtual de compravendes del municipi cap un mercat de consumidors
global com és Internet.

El comerç electrònic aporta, pot aportar i aporta ja als que s’ha penjat de la seva dinàmica, al comerç
tradicional li aporta, per exemple, ajuntar un comerç local amb un comerç global al mateix temps, és a
dir, més clients, nous clients, més facturació, permet agafar quota de mercat a la competència, permet
vendre tipus i gammes de productes  online que no s’ofereixen dins la botiga tradicional, li permet al
comerç tradicional la reducció de costos, la flexibilitat d’horaris,  el poder vendre cada vegada més,
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donar –i això també interessa als comerciants– la sortida als estocs no venuts –aquí fem la fira ‘Fora
Estocs’,  no? – i  això també permet d’alguna forma obrir  el mercat a aquests estocs que tenen els
comerciants parats, i també permet conjuntar i coordinar el que és l’espai i la visibilitat de l’aparador
virtual amb l’espai i la visibilitat de l’aparador físic del comerç.

Per tant, a mi la proposta em pareix molt bé. Em pareix no sols molt bé perquè inclús demana que
l’Ajuntament impulsi,  a través dels comerciants, les federacions i tal, la creació d’aquest portal; em
pareix molt bé perquè demana que l’Ajuntament impulsi la col·laboració de proveïdors de tecnologia,
comerç electrònic, màrqueting en línia, mitjans de pagament i serveis logístics, aquests proveïdors que
donin  aquesta  possibilitat  al  comerç  nostre  local,  i  també  convertir  aquest  espai  online com  un
aparador dels productes i serveis que ofereix la ciutat i com un mitjà àgil i ràpid d’accedir-hi.

Per tant, nosaltres votarem a favor de la moció.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Anunciem ja que el nostre grup municipal també votarà a
favor de la proposta.

Al segle XXI, el que abans tardava dècades en canviar, ara es produeix pràcticament en 1 any, i encara
més en el món del comerç. Canvis que suposen oportunitats però també amenaces. I que, sobretot,
aquestes oportunitats tenen més capacitat d’aprofitar-les les grans superfícies, doncs, perquè tenen
més recursos per informar-se, per captar informació, fins i tot, al tenir més recursos poden apostar i
arriscar-se més que el comerç més menut. I és aquí on l’Ajuntament hauria de ser una de les entitats
que col·laborés amb el petit comerç per facilitar-li eines.

La venda online tampoc l’hem d’entendre per al petit comerç com la salvació de la seva realitat, perquè
en realitat tampoc poc competir amb aquestes grans superfícies, però sí que pot ser un complement. I
si se saben generar sinèrgies i lligar-lo als atractius de la ciutat, doncs, podria ser una oportunitat.

Nosaltres  entenem  que  aquest  portal  comercial  hauria  de  ser  una  cosa  més  que  un  directori
d’empreses i serveis, precisament per lligar allò de les sinèrgies i dels atractius de la ciutat. I ara sí,
creiem que això s’hauria de vincular a una diagnosi prèvia, a un estudi previ, a un pla d’acció comercial
amb un estudi d’AFO, de les amenaces, de les fortaleses, de les febleses que pugui tenir el comerç local
a la ciutat per dissenyar també cap on volem evolucionar en les properes dècades i quin model de
comerç volem tenir.

Volem tenir una Tortosa en la que es continuen fomentant les grans superfícies allunyades de la trama
urbana per a que els consumidors vagin a les grans superfícies i no passin pel petits comerç? O volem
afavorir grans superfícies de menor mida dins la trama urbana per a que també puguin ser captats els
clients pel petits comerç?

És important també decidir si apostem pel petit comerç i afavorim el consum en els barris de la nostra
ciutat o si volem potenciar les grans superfícies, però les dos coses són contradictòries. I creiem que
per aquí hauria d’anar també aquest Pla d’acció comercial que posem damunt la taula per si es vol fer.

I en tot cas, reiterar el nostre vot a favor perquè estem segurs i segures que dins d’aquest pla d’acció
comercial una de les eines a utilitzar seria el portal comercial digital.

Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors, regidores, és evident que el comerç
és un puntal de la nostra economia, de la nostra ciutat. La tradició comercial de Tortosa, com tothom
sap, té una influència que s’expandeix per les 4 comarques de l’Ebre, també pel Baix Aragó i per la zona
del Maestrat, el nord del País Valencià.

En aquest sentit,  des de Movem Tortosa pensem que aquesta tradició s’ha de recuperar  i  s’ha de
potenciar, sobretot tenint en compte com a base el comerç petit i mitjà. Un comerç petit i mitjà de molta
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tradició, com deia, a la nostra ciutat però que cada vegada ho té més difícil, precisament per competir
amb les grans superfícies comercials.

De fet, és un fenomen que s’està produint arreu del país, que s’ha produït a diferents països –també,
per exemple, d’Europa– i que comporta moltíssimes conseqüències: en l’àmbit urbanístic, en l’àmbit
social i, evidentment, com no, en l’àmbit comercial.

Per tant, entenem que el comerç és una peça clau per a Tortosa i que el que hem de fer és defensar i
potenciar el petit i mitjà comerç, com a mínim des de l’Ajuntament ajudar-lo al màxim.

Per això veiem que aquesta moció va en aquesta línia, en la línia que ens obrin les noves tecnologies, és
a dir, una nova oportunitat que apareix en aquests moments també per al petit comerç és la vinculació
entre ells i poder, per tant, crear pàgines web per crear el que podríem dir com un aparador virtual i, per
tant, potenciar aquest petit i mitjà comerç.

Voldríem remarcar que a la moció es parla també de la restauració. En aquest sentit també crec que és
just recordar que a la web de Turisme del nostre Ajuntament ja hi ha un petit apartat relacionat amb la
restauració que, per cert, s’hauria d’actualitzar també. I que aquesta proposta vol anar més enllà de la
restauració i, per tant, que vagi amb tot el comerç en general.

Entenem que aquesta proposta s’hauria de fer també des del punt de vista consensuat i, per tant, no
tindria sentit que no hi hagués un acord amb les diferents associacions de comerciants dels diferents
barris de la nostra ciutat i també de la Federació que els aglutina a tots. I el que farem, evidentment,
des de Movem Tortosa és donar-li suport.

Tanmateix, també volem dir i som conscients que aquesta és una mesura, una de tantes, que pensem
que s’haurien de tirar endavant per potenciar el comerç, amb una visió més global, amb un pla de
dinamització comercial  que,  com deia abans, prioritzés el  petit  i  mitjà  comerç i  recuperés aquesta
tradició que tan important és per a la nostra ciutat i per a la nostra economia. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Monclús
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: El comerç és una activitat molt important per a les ciutats
perquè urbanísticament les ha ajudat a configurar, en funció de quin model comercial es disposi.

Òbviament,  hi  ha diferents  models  comercials.  Està  el  model de comerç mediterrani,  que és  el  de
proximitat, on coexisteix el comerç i els serveis, o sigui, allò que pots anar a comprar, a vendre a les
botigues, però també la barberia o altres exemples de serveis. I això el que fa és que les ciutats siguin
més convivencials, més integradores, que són més segures, beneficia a la gent que té dificultat per
desplaçar-se per a que pugui adquirir el que necessita, evita agafar el cotxe. Jo crec que aquest és
contraposat al model anglosaxó que és, a cinc, sis quilòmetres de la  ciutat, crear una gran superfície,
bé, no, no crear, crear una gran àrea on hi hagin grans superfícies.

Bé, a Tortosa el que tenim és un model de proximitat que tenim petits comerços, mitjans comerços i
comerços més grans, tots dins la trama urbana consolidada. Però al petit comerç local i al de barri avui
en dia el que se li planteja és un repte important, ja que s’ha d’adaptar a les noves formes de comprar.
I, tot i que valorem les bones intencions de la moció que vostès presenten, creiem que l’enfocament a
nivell de Tortosa en aquests moments no és l’adequat perquè cal tenir en compte que impulsar per part
de l’Administració un portal web de comerç local en línia resultaria segurament del tot infructuós per les
dinàmiques reals en què avui en dia es mou el comerç a la nostra ciutat.

Ara mateix, les tendències de màrqueting online i els mercats digitals a nivell nostre no van per aquí.
Segurament  el  consumidor  final  acabaria  fent  recerca  per  camins  alternatius,  ja  marcats,  que  en
aquests moments estan consolidats a la xarxa. I intentar abastar dins el mateix web o el mateix portal
tota mena de comerços, serveis, turisme, cultura, esport, el mercat municipal, pensem que seria una
aposta potser més política que realment efectiva, i perquè això no satisfaria ni al comerciant –alguns
ens ho han manifestat– ni al client.
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És per tot això que en aquests moments pensem que la nostra posició és de no donar suport a la moció
que vostès plantegen.

Intervenció del Sr. Lehmann
Seguidament pren la paraula el Sr. Lehmann: Gràcies alcalde. Senyor Roig, certament el comerç online
està essent el gran protagonista dels últims anys i ens està fent canviar moltes formes de consum i,
d’aquesta manera, també hem vist com en els últims anys molts comerços i  empreses de la ciutat
s’estan adaptant, també algun col·lectiu, a aquest nou canal de comercialització.

Amb aquesta proposta ens està posant damunt la taula que l’l'Ajuntament, que l’Administració pública
creï o impulsi un portal. Més enllà que...., els casos d’èxit no naixen de l’Administració pública sinó
naixen de l’agrupació del petit comerç, de joves emprenedors, com està passant ara mateix al Camp de
Tarragona i Tarragonès, a ciutats com Tarragona, Reus, Cambrils i Salou, que està passant això: en un
portal  que  naix  de  joves  emprenedors,  amb  el  suport  de  l’Administració  però  que  no  naix  de
l’Administració.  I  dic,  més  enllà  d’aquest  model  en  què  creem  que  l’Administració  –sobretot
l’Administració local–, l’Ajuntament el que ha de fer és afavorir-ho amb la implantació de la fibra òptica–
que  és  el  que  ha  passat  a  Tortosa–,  amb jornades  de  formació  per  a  emprenedors  sobre  noves
tecnologies –que és el que estem fent–, amb un assessorament continu que és el que es fa des de
l’àrea de Comerç, més enllà d’aquest model el que no compartim de cap manera és que aquí estem
involucrant  a  entitats  com la  Federació  de  Comerç,  les  agrupacions  de  comerç,  la  Cambra,  altres
associacions  patronals  que  no  tenen  ni  idea  de  que  se’ls  està  anomenant  avui  aquí.  Els  estem
involucrant i obligant. Jo no puc decidir per ells. A més, no és la nostra forma de fer.

Jo només li ficaré un exemple. Farà un mes, mes i mig, en el sector comerç vam impulsar l’antena
comercial. Un grup d’avisos entre Policia Local i comerç. Aquest va ser un treball fet a la casa, impulsat
des de l’l'Ajuntament de Tortosa però, naturalment, consultat i negociat per si podia ser d’interès. El van
trobar favorable i s’ha implantat i està donant bons resultats, però amb aquest consens que abans es
deia per part d’algun altre portaveu.

Per  tant,  el  que nosaltres,  el  nostre  grup no pot  fer  aquí  és recolzar  favorablement una moció  on
s’involucra a altres associacions que, ja dic, no tenen ni idea del que s’està dient aquí.

Intervenció del Sr. Roig
Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Roig:  Moltes  gràcies,  senyor  alcalde.  Senyors  regidors,  senyores
regidores, a veure, justament és això, perquè jo estic convençut que s’ha d’intervenir des del sector
públic per crear oportunitats.

Crec que el senyor Rodríguez ho ha dit molt bé. Diu: ‘A més amenaces més oportunitats’. I aquí estem
convertint  d’una amenaça una oportunitat.  L’amenaça de les grans superfícies,  l’amenaça del  món
digital, que per al comerç local de Tortosa sigui una oportunitat.

I des d’on? Aquí no estem comprometent a res, senyor Lehmann. Impulsem, impulsem. Es parla amb la
gent, s’asseuen, ‘mira, escolteu, hi ha aquesta proposta que ha sortit al Ple de l’Ajuntament d’un grup,
un grup, un grup’, perquè quan aquí s’acorden després les coses es l’l'Ajuntament qui ja en global qui
pren l’acord, llavors entenc que ‘todos a una’ com a Fuenteovejuna. Per tant, és aquesta la proposta.

Vostès no ho veuen així.  Vostès no volen provar-ho. Vostès veuen que no serà...,  m’ha dit el senyor
Monclús, diu ‘no, és més..., és benintencionada’. Absolutament benintencionada, senyor Monclús. És
una de tantes propostes d’aquest pla que nosaltres vam fer ja en campanya electoral i que tenim al
nostre programa electoral, en tant en quant hi ha una sèrie de mesures que creiem que són fructíferes. I
bé, i curiosament, doncs, a mi s’han adreçat dirigents de la Federació de Comerç i Serveis de Tortosa
dient que al veure aquesta proposta –el dijous passat mateix– em van dir ‘Enric, volem parlar-ne i a
veure si podem tirar-ho endavant’. Bé doncs, atendrem la demanda de la Federació de Comerç i de
Serveis de Tortosa i intentarem a veure si vostès no s’atreveixen a coordinar-ho, doncs, ja potser altres
ho coordinarem i intentarem tirar-ho endavant. Però res més.
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Entenem que és una mesura més, com aquí s’ha dit, una mesureta més per a que el nostre comerç,
que està patint aquesta greu crisi econòmica, realment pugui tenir una altra oportunitat, dins –com s’ha
dit aquí– d’un marc global, d’unes accions conjuntes. 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 de PSC-CP (2), MT-E (4),
CUP-AE-PA (1) i PP (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups
municipals de PDeCAT (8) i ERC-AM (4).

II. PART NO RESOLUTIVA

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

a) Extractes de la Junta de Govern Local:
- 14/2017, de 27/03/2017.
- 15/2017, de 03/04/2017 (sessió extraordinària).
- 16/2017, de 03/04/2017.
- 17/2017, d’11/04/2017 (sessió extraordinària).
- 18/2017, d’11/04/2017 (sessió extraordinària i urgent).
- 19/2017, de 18/04/2017.

b) Resolucions de l’Alcaldia:
- De la 194/2017 a la 393/2017

El consistori en queda assabentat.

14 – INFORMES DE L’ALCALDIA. 

Intervenció del senyor alcalde: En informes d’Alcaldia, tal i com els hi he donat a conèixer en Junta de
Portaveus,  recordar-los-hi  –ja  ho  saben,  però  per  a  que  es  faci  també en  caràcter  públic–  que  el
dissabte  passat  va  finalitzar  el  termini  per  poder  votar  i  participar  en el  projecte  de  Pressupostos
Participatius que s’implementava a la ciutat de Tortosa per primera vegada. 

D’aquest primer procés de participació en l’àmbit dels pressupostos, els vots de les persones que hi van
participar van ser 1613 persones, el que representa un 5,7% de tots els que podien haver-ho fet, que
els hi recordo que eren totes aquelles persones empadronades a Tortosa a data 31 de desembre de
2016 majors de 16 anys. Això representa aquest 5,7% que considerem que és un gran èxit per ser la
primera vegada que es materialitzaven.

Bé, deia que és un gran èxit per ser la primera vegada que participaven. Pensem que tenim marge per
millorar però és absolutament homologable als llocs que més èxit han tingut al nostre país i al nostre
Estat quan s’han implementat.
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Bé, hem fet el recompte avui mateix, ho han fet els funcionaris municipals encarregats d’això, i és per
donar-los compte de les propostes que han estat escollides en aquest procés. En el que és Tortosa
ciutat la proposta que ha estat més votada ha estat la 110 ‘Eliminar barreres arquitectòniques a voreres
al Temple, carrer Enric d’Ossó, Lamote de Grignon i Maria Rosa Moles’, amb un pressupost de 22.600€
i 331 vots; aquesta és la que ha estat més votada. Obviaré els vots, ho tindran a disposició a la nostra
pàgina web.

La  segona  que  també  es  materialitzarà  serà  la  137 ‘Eliminar  barreres  arquitectòniques  al  Centre,
avinguda  Generalitat,  ronda  Reus  i  carrer  Artur  Anguera  i  carrer  Argentina,  rambla  Felip  Pedrell,
Cervantes i Despuig’, amb un pressupost de 31.000€.

També  adquirir  desfibril·ladors  per  disposar  de  més  espais  cardioprotegits,  la  proposta  310  amb
17.000€.

La següent, ampliar l’Skatepark al parc dels Països Catalans de Sant Llàtzer, amb 40.000€.

També s’inclou  la  78:  Instal·lar  punts  d’alimentació  per  a  colònies  de  gats  amb un  pressupost  de
12.450€.

I la 716, que era millorar l’enllumenat del carrer Sant Blai, amb 1.500€.

S’inclouen ja finalment dos últimes. La primera, la número 1, la pavimentada del carrer Sol a l’alçada
del número 25, al barri de Remolins per 2.450€. I al barri de Ferreries, la 370: Millorar l’accessibilitat de
la vorera de l’encreuament de la rambla Pompeu Fabra i el carrer Joan Sebastià Elcano. 

Això totalitzen els 130.000€ aproximadament que hi havien disponibles per a Tortosa ciutat.

Al poble dels Reguers la proposta escollida ha estat una que ha esgotat íntegrament tot el pressupost
disponible de 10.000€, que era la 121 i que consistia en habilitar un passeig per a vianants al costat
del barranc.

I finalment, al poble de Vinallop aquí hi ha hagut 3 propostes escollides i, per tant, han anat repartint-se
el pressupost. La primera: il·luminar la zona de contenidors del carrer Llevant, amb 4.000€; la següent:
instal·lar wifi, tant al casal com al local que manté el propi Ajuntament en el poble de Vinallop, amb
3.000€; i finalment, la 416: posar noves porteries de futbol a la pista poliesportiva per 1.500€.

Més enllà de donar compte, jo també vull deixar constància no solament del meu agraïment sinó de
l’agraïment de tots els companys de l’equip de Govern al senyor Marià Martínez, que ha estat el regidor
que ha estat coordinant tot aquest procés. I si em permet el senyor Marià Martínez –que segur que em
permet–, de forma molt especial també a tots els treballadors de la casa que s’han implicat de forma
absolutament exemplar en aquest procés. I quan dic tots, dic pràcticament tots perquè hi han, més enllà
dels membres de la comissió on estaven diferents caps d’àrea i  caps de departament, a la vegada
també els diferents serveis han tingut una màxima implicació. Igualment com també agrair per la seva
tasca la col·laboració de l’empresa CERES [SERES], que ja havia participat en altres processos com
aquest i en el qual també ens ha fet una valoració molt positiva. 

Per  tant,  simplement  deixar  constància  a  efectes  d’aquesta  sessió  plenària  i  de  fer-ho  públic  avui
mateix, ara mateix, quan fa molt poques hores que hem conegut aquests resultats. 

Ja  els  hi  avanço,  òbviament,  que les  modificacions oportunes que ja  es faran públiques en el  seu
moment, és voluntat de l’equip de Govern mantenir aquest procés per a anys vinents.

I  no he dit abans, el proper Ple segurament, no, segurament no, el proper Ple ja incorporarem una
modificació pressupostària que, a part d’incloure altres qüestions, inclourà ja tots aquests projectes
elegits  per  a que poguéssim executar-los dins de l’exercici  pressupostari  i,  per  tant,  totes aquestes
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actuacions està previst que abans del 31 de desembre del 2017 estiguin ja no solament materialitzades
sinó també finalitzades. Moltíssimes gràcies.

15 – CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

01 - INTERVENCIÓ DEL SR. XAVIER DALMAU

Sr. Dalmau: Senyor alcalde, la primera pregunta fa referència a l’ExpoEbre, no? La impressió ciutadana,
la impressió meva com a ciutadà i usuari de l’ExpoEbre és que està en una davallada constant des de
comparat, per exemple, quan es feia al parc municipal, no?

El nombre de visitants,  per a mi, ha baixat, malgrat que l’entrada és gratuïta, que l’autobús també
intenta ajudar a que vagi gent, l’afluència d’expositors a simple vista ha baixat. Hi ha molts estands
institucionals,  altres  que  no  són  mercantils,  no  són  comercials  i  bé,  doncs,  llevat  el  sector
automobilístic, allí no veus una vida expositiva important.

Cert és que la crisi econòmica alguna cosa ha degut afectar en aquest tema, però jo la impressió que
tinc com a ciutadà de Tortosa, com a tortosí és que l’ExpoEbre no està avui en dia ben gestionada, no
troba  el  camí,  o  els  seus  gestors  no  troben  el  camí  per  a  que  torni  a  agafar  aquella  vitalitat
impressionant que tenia quan estava al parc i que donava a la ciutat de Tortosa quan estava al parc.

Bé doncs, aquesta és la pregunta, no? Jo sé que vostè em donarà números i ‘home no, que això és tal i
tal’, però a mi aquests números –com a molts ciutadans que m’ho han comentat, com ho han comentat
als demés companys– no esborraran la imatge i la impressió que tenim de que l’ExpoEbre, doncs, no
funciona,  que no tira  endavant,  no? I  això  és  dolent  perquè  és  la  màxima fira  que  tenim,  la  més
important que tenim a Tortosa.

Segona pregunta. Li faig o ....?

Sr. Alcalde: Sí, sí.

Sr.  Dalmau: Bé,  la  pregunta  és:  quin  és  el  nombre  i  l’import  de  les  factures  sense  consignació
pressupostària que tenim a l’l'Ajuntament de Tortosa. Ja vam fer una gran neteja, per dir-ho d’alguna
forma, en un moment donat, quan l’Estat central va donar el tema dels proveïdors, va regular el tema
dels  proveïdors.  Però  la  pregunta  és  si  es  pot  dir  el  número  –doncs,  30,  40,  50,  100– i  l’import
d’aquestes factures, si és que les hi ha, eh.

Tercera pregunta. És repetitiva i és el tema de les obres del pont, no? Vostè en un Ple, en un anterior Ple
va dir –a una pregunta meva– que s’acabarien al juny. Jo he vist als mitjans de comunicació que algun
company nostre, concretament el senyor Roig, insistia en què això en principi no pareixia que fos així,
sinó que seria al desembre, no?, possiblement. Pregunto, doncs, si serà al juny, al desembre... Parlo de
quines obres són les que s’acabaran? Totes? Part? Bé, que se’ns aclareixi, no?

Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau. Començo per la ExpoEbre. Vostè de forma reiterada –ho va
fer l’any passat i altres anys– enyora temps en què l’ExpoEbre estava al parc i jo l’únic que li puc dir és
que jo no en soc responsable de que l’ExpoEbre no estigui al parc. Ens vam gastar pràcticament 13
milions d’euros en fer un pavelló firal i com pot entendre el que no faré jo ara és no fer les fires al
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pavelló firal que ens va costar pràcticament aquests 13 milions d’euros. Per tant, és un tema que no
retornarà. 

Jo, de totes formes, clar, em diu: vostè em donarà xifres i no me les creuré. Doncs, jo casi ja no li dono.
Què vol que li digui? Que hi ha més expositors comercials que l’any passat? Doncs, compari-ho, ja tindrà
les xifres. Que hi ha hagut més vendes que l’any passat? Que ha hagut més assistents que l’any passat?
Que no estem prou satisfets? Però si vostè ja em diu ‘doni’m xifres, però jo no me les creuré perquè la
impressió de la ciutadania...’ i desprès ha dit ‘és la meva impressió’. Bé doncs, què vol que li digui. 

Efectivament, la crisi econòmica segurament haurà tingut alguna cosa a veure. També té a veure el
model d’aquestes fires multisectorials que abans tenien molt  poca competència a nivell  territorial,  i
cada poble en aquests moments té una fira multisectorial i, a la vegada, aquestes fires multisectorials
segurament que perden rellevància en relació a les fires sectorials.  Jo l’únic que els  hi  dic és que
aquesta gent que gestionen tan malament ExpoEbre són els que estan fent moltes altres fires que no es
feien i que estan generant assistència a Fira Tortosa.

Per tant, vostè em diu que no em creuà les xifres, doncs, jo ja evito dir-li. Però les té a la seva disposació
per a quan vulgui.

Segona  pregunta:  número  de...,  import  i  número  de  factures  que  hi  ha  sense  consignació
pressupostària. M’encanta que em faci aquesta pregunta, senyor Dalmau, m’encanta. Perquè acabem
molt prompte. Sap quant? Zero. Bé doncs, algú ho tenia que dir, senyor Dalmau.

Això no ha estat, com vostè sap, no ha estat sempre. I hi ha gent que no ho fica en valor. Jo vull recordar
que  aquí  s’han  portat  extrajudicials  de  3  milions  d’euros  i  no  miro  a  ningú,  no  miro  ningú,  però
extrajudicials de 3 milions d’euros. Es gastaven sense consignació pressupostària des d’absolutament
tots els departaments.

Ara recentment no sé si vam veure, no només sense consignació pressupostària, i sense aplicació. Hi
ha algú que era especialista en tot això. Ara vam veure com van traure, un mitjà de comunicació d’àmbit
provincial,  el  rànquing dels ajuntaments amb factures extrajudicials.  Jo aquí  no entraré ni  faré cap
avaluació de quin color tenen, etc., etc. Jo el que li puc dir és que Tortosa sempre estava al top d’aquest
rànquing i Tortosa fa anys que no apareix a aquest rànquing.

Per tant, jo ho he fet en moltíssimes ocasions però vull agrair moltíssim la feina que va fer la senyora
Matilde Villarroya durant 8 anys, la feina que ha fet el senyor Emili Lehmann durant 1 any i la feina que
està fent el senyor Marià Martínez al llarg també d’aquest últim any.

Per tant, dir-li que no solament no hi ha factures al calaix sinó que, a més a més, l’Ajuntament està per
sota dels ràtios d’endeutament admissibles, compleix el principi d’estabilitat pressupostària, el de la
sostenibilitat financera i aquest any, inclús, la regla de la despesa. Moltes gràcies.

I finalment la tercera, la de les obres del pont. Si vostè ha de fer cas al senyor Enric Roig.... Primera,
aquestes obres no s’haguessin fet; segona, si pogués les acabaria a l’any 3000. Per tant, jo, vostè m’ha
dit ‘vostè va dir que s’acabarien al juny’. Jo no recordo –i repassin totes les actes– no he parlat mai del
mes de juny. No he parlat mai del mes de juny. Jo el que els hi vaig dir és que estava en la programació
–que no estava confirmat– de que es pogués obrir al trànsit al mes de juliol. I ja li ben asseguro que les
obres no s’acabaran ni al desembre, ni al novembre, ni a l’octubre... Per tant, les obres es finalitzaran...
l’altre dia jo  ho explicava en què el  regidor  de Festes està treballant ja per  fer  uns focs que vagin
harmonitzats amb les mateixes llums del pont. Jo sé que a vostè li alegrarà i, a més, estic convençut.
Altres no ho sé, però vostè segur que se n’alegrarà. 

Per tant, gràcies per l’interès, senyor Dalmau, però en tot cas, quan tinguéssim ja les dates exactes, que
esperem que sigui aquesta setmana..... Ja hem vist que aquestes obres no tenen una regularitat en
l’execució perquè és la pròpia complexitat de les obres. Els hi vaig dir que teníem un problema amb
Fecsa - Endesa i els hi he de dir –i ho he dir públicament– que totes les dificultats que vam tenir al
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principi després s’han ficat al seu lloc i han recuperat una part del temps que ens havien desplanificat. 

I a la vegada, ja els hi avanço que a finals de maig segurament es farà el canvi de cantó. I l’altre cantó
s’executarà  molt  més ràpid  –pel  que  ens  diu  l’empresa– que aquesta  part,  evidentment,  primera.
Moltíssimes gràcies.

*-*-*

02 - INTERVENCIÓ DEL SR. ENRIC ROIG

Sr. Roig: Volia fer-li una pregunta només –o un prec– però n’hi faré dos ja que m’ha fet al·lusions.

En primer lloc, la pregunta que volia fer-li  és que hi ha comerciants al carrer Sant Blai que aquest
setmana justament m’han adreçat de que tornen a haver escarabitxes, moltes escarabitxes a l’entorn
del carrer Sant Blai, comerços i bars justament aquest cap de setmana i que això deu de ser debut al
temps i tal. Però el prec era que, per tant, s’atengui aquesta demanda que ja es va fer a aquest plenari
una altra vegada i que vostè va dir que s’havien pres mesures, però transmeto aquesta inquietud.

L’altra, com que ha fet referència a la meva persona i no m’ha agradat el to en què ho ha dit, perquè jo
no entenc perquè no em pot fer cas el senyor Dalmau, senyor Bel, perquè jo no he dit cap mentida. És
cert o no és cert que vostès han licitat una ampliació de la direcció d’obra del dia 9 de juny al 9 de
desembre, és cert o no és cert? 

Perquè si no és cert desmentiré, però jo tinc documentació segons la qual això és cert. Jo no he dit res
més, per tant, a partir d’aquí, ú, prego una mica de respecte cap a la meva persona en quant a si m’ha
de fer cas o no m’ha de fer cas i, dos, digui si això que he dit ara és cert o no és cert. Gràcies.

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Començo per aquesta segona, senyor Roig. Que s’hagi fet una pròrroga de 6
mesos a un contracte d’1 any de la direcció obra, no vol dir que l’obra tingui que durar 6 mesos, senyor
Roig, i vostè que és arquitecte i ha exercit d’arquitecte municipal a algun Ajuntament segur que en té ple
coneixement. I voler utilitzar aquest argument per dir que les obres finalitzaran al desembre, bé doncs,
escolti, això és tan fàcil com esperar al desembre. Segurament esperar molt abans.

Senyor Roig, jo després li dono la paraula quan faci falta.

El posicionament d’aquesta obra..., en aquesta obra jo a vostè l’he citat perquè me l’ha citat el senyor
Dalmau i he tingut que contestar-li, per tant, sinó no faig al·lusió. El posicionament personal de vostè
respecte a aquesta obra és conegut per tots els tortosins i tortosines. Vostè això no ho hagués fet mai,
no hagués fet mai la catedral, no hagués fet mai altres coses.

Respecte  a  aquesta  obra,  bé  doncs,  vostè  quant  pitjor,  millor.  Segur  que  si,  envés del  desembre,
s’acabés a l’abril de l’any que ve vostè n’estaria més content. Però clar, jo tinc l’obligació d’acabar quant
abans millor. 

I, evidentment, les dificultats tècniques segur que les pot conèixer vostè millor que jo. Jo no soc enginyer
de camins,  no  soc enginyer  de ponts  ni  canals,  ni  soc arquitecte  i,  per  tant,  he  de  fiar-me’n  dels
arquitectes i enginyers que contracta l’Ajuntament o que té el propi Ajuntament en plantilla i que estan
intervenint. Per tant, respecte a això res més.

Respecte a l’altra pregunta sobre el tema de les escarabitxes, em deia, al carrer Sant Blai, està bé ens
ho comuniqui. No fa falta que esperi al Ple. Si li  van comunicar, ho pot comunicar directament a la
Policia Local, si no ho vol dir als regidors, perquè per a això estan al servei.

Nosaltres, dir-li que aquest és un servei que ens presta el COPATE i, per tant, nosaltres traslladarem al
COPATE per a que faci  aquests tractaments que,  normalment,  els  fa de forma diligent i  per  això li
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paguem. Si realment tinguéssim un problema i arribéssim a la conclusió de que els tractaments no es
fan bé, doncs home, jo el que els hi diria és que no ho parléssim al Ple, que ho avaluéssim en una
comissió i valorar si s’ha de canviar de proveïdor o no. Jo crec que no però, en tot cas doncs, estem
disposats a parlar-ne de tot.

Però ja els hi dic, davant de situacions d’aquestes, que segur que són desagradables per a tothom,
doncs,  això  si  es  pot  actuar  el  dissabte,  doncs  no  cal  actuar  el  dimarts.  I  aquí  segur  que  vostès
coincidiran amb nosaltres.

De totes formes, demà mateix tornarem a traslladar al COPATE la necessitat d’actuar en aquests indrets
que vostè ens diu. I també els demanarem explicacions respecte a quin tipus de tractament s’està fent,
i si és eficient o no per resoldre la problemàtica.

Sr. Roig: Començaré pel final. No he posat en dubte la tasca del COPATE en absolut....

Sr. Alcalde: Té paraula, te paraula, senyor Roig. Té la paraula.

Sr. Roig: Sí, sí. Gràcies senyor alcalde. No he posat en dubte la professionalitat del COPATE en absolut.
És que ahir mateix diumenge m’ho van comunicar i per això ho he transmès aquí.

En relació al tema del pont, jo no me n’alegraré. Justament me n’alegraré quan les obres del pont
s’acabin. Vostè sap que jo sempre he qüestionat la magnitud en què s’ha fet aquesta reparació, però
me n’alegraré  de  quan s’acabin.  I  en  cap  moment  vaig  dir  que  s’acabarien,  vaig  preguntar  ‘quan
s’acabaran?’ Perquè, a més a més, venia de que aquell dilluns jo havia preguntat en comissió: ‘Senyora
Roigé, hi ha alguna novetat del pont? No. De les obres del pont, tot bé? No.’ I al cap de tres dies me
n’assabento de que s’havia prorrogat o s’havia fet aquesta nova licitació de la pròrroga de la direcció
d’obra, la qual cosa entenia que s’hagués pogut informar a la comissió, que ho havia preguntat. I per
tant, així estaria.

Per tant, jo me n’alegraré el dia que les obres del pont s’acabin, que el pont quedi el més bonic possible
després de tanta inversió i el sacrifici que els tortosins i tortosines han fet motivat per aquestes obres
del pont. I que ningú ho dubte i que ningú digui el contrari. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:  Moltes gràcies, senyor Roig. En tot cas, dir-li que quan vostè va preguntar, això ja s’havia
informat, la nova licitació de la direcció d’obres a la comissió informativa. Per tant, era obvi que si vostè
plantejava ‘per novetats’, no podíem entendre ningú d’una cosa que ja s’havia informat a la comissió
vostè en preguntés.

I en tot cas, respecte a la voluntat de cadascú, al posicionament de cadascú, vostè era un dels que va
dir que no estava d’acord en què es tombéssim les cases de davant la catedral. Després ja no l’hem
sentit, això sol ser habitual en alguns regidors. Criticar és molt fàcil, però després un ha de ser coherent.
I en tot cas, quan finalitzi l’obra, doncs, valorarem si feia falta o no feia falta i si aporta o no aporta valor
a la ciutat. Moltíssimes gràcies.

*-*-*

03 - INTERVENCIÓ DEL SR. MANEL DE LA VEGA

Sr. de la Vega: Gràcies senyor alcalde. Companys i companyes, faré una pregunta i la faré..., bé, volia fer
dos preguntes però la faré en una i anirem més ràpids. 

Ens han comunitat que persisteixen els problemes de goteres i humitats i els fongs que venen amb les
humitats, no?, al Col·legi del Temple.
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I  després,  també  tenim  constància  que  s’han  produït  goteres  el  cap  de  setmana  justament  de
l’ExpoEbre es va produir al pavelló del Temple i es va tenir que aturar momentàniament alguna activitat
esportiva que es feia.

Simplement és preguntar quines accions faran des de l’Ajuntament per solucionar aquests problemes.

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. El tema del Temple, es va anar, es va reparar, es va parlar amb la direcció i,
per tant, s’actua. És normal que a edificis antics, que han passat molts anys, senyor Manel de la Vega,
sense que es fes cap tipus de manteniment, doncs, que vagin sortint incidències. I les anem resolent.

En el tema del pavelló del Temple sí que hi ha una incidència, que vostè se n’ha assabentat aquesta
vegada però no és la primera vegada que passa, ja ens ha passat i estan treballant per poder detectar-
la. Estan treballant per veure si es pot pujar una toma d’aigua a la part de dalt per fer proves per veure
per on filtra perquè l’aigua no filtra pel lloc que surt la gotera perquè això ja està determinat. Per tant,
estem treballant per resoldre-ho.

Sr. de la Vega: Jo no qüestiono que facin accions i tal, però és curiós perquè avui mateix em deia la
frase, i m’ho deia un company seu justament. I nosaltres vivim en un país que quan hi ha un problema
sempre busquem un culpable i, en canvi, tindríem que fer com uns altres països, no?, més del nord que,
de vegades, quan hi ha un problema el que busquen és una solució. Simplement és dir això. Gràcies.

Sr. Alcalde: No m’he degut explicar bé. No m’he degut explicar bé perquè jo de culpable no en buscava
cap. Jo el que li estic dient a les dos actuacions el que hem fet, el que estem fent i com l’intentem
resoldre. I quan estem dient que estem intentant, al pavelló del Temple, pujar una toma d’aigua dalt per
veure per on es produeix la gotera, no sé quin culpable estem buscant, senyor Manel de la Vega.

Vostè ve amb el seu discurset preparat, la resposta i la contra resposta escrita i la diu perquè no té res
a veure amb la meva resposta. Però en tot cas.... 

No, senyor de la Vega. Hi ha un... No, senyor de la Vega, hi ha uns torns i els hem de respectar, per tant,
vostè té un moment per fer la pregunta –dos minuts–, jo li responc; té un altre minut per contestar i jo li
responc. I ja no hi ha més història. Si després vol alguna altra cosa, doncs, jo després li aclareixo.

*-*-*

04 - INTERVENCIÓ DE LA SRA. CINTA GALIANA

Sra. Galiana: Sí, senyor alcalde, la meva pregunta fa referència a una moció que el grup municipal de
Movem Tortosa  va  presentar  sobre  els  cementiris  municipals.  En  aquesta  moció  es  feia  palesa  la
necessitat, perquè cada vegada més els nostres difunts demanen, davant la seva mort, ser incinerats. I,
com que apujava aquest número d’incineracions, es demanaven dos coses. Es demanava buscar un
espai per crear un columbari i es demanava també la projecció i l’estudi d’un cementiri de cendres. Es
ficava l’exemple de ciutats com Barcelona..., no m’estendré amb això. Aquestes eren les dos peticions.

Se’ns va contestar, com moltes vegades es fa, que ja estava planejat fer-ho. En el PAM no sortia cap
projecció de cap columbari ni cap cementiri de cendres. Hi havia un punt que amb molta imaginació i
bona voluntat ficava una genèrica ‘Millora dels serveis funeraris’, jo vull pensar que es referia a això, la
senyora Roigé, quan ho va dir. 

Però simplement, la meva pregunta és: ha passat tot l’any 2016, ha passat bastanta part del 2017 i no
s’ha fet cap actuació ni s’ha explicat en cap comissió que estava projectant-se o estudiant-se ni el
cementiri de cendres ni el columbari. La pregunta és: quan tenen pensat començar-ho?

Sr. Alcalde: Del cementiri de cendres no ho teníem plantejat i jo crec que així se’ls hi va dir. 
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En quant als espais del columbari,  sí  que s’ha fet. No hem tingut èxit i  ara ho tornarem a fer. Vull
recordar-li que s’ha licitat, si no recordo malament, dos vegades o tres el tanatori municipal, en el qual
anaven certes millores que es podien incloure aquí.  Per diferents raons, primera perquè no es van
presentar ofertes per sota del preu de licitació, en una altra ocasió perquè es va presentar una AIE i no
es podia presentar una AIE, i ara ho tornarem a traure. 

Segurament, si les coses van com nosaltres voldríem –més enllà de fer altres millores en l’àmbit del
propi tanatori i de l’Hospital de la Santa Creu– voldríem que s’incloguessin aquestes. Si del concurs
aquest  no  es  desprèn  que  pugui  haver  un  servei...,  el  servei  existeix  igual,  però  uns  columbaris
específics, llavors mirarem si els construïm nosaltres. Però si podem fer-ho que formi part d’una millora
d’altres  serveis  funeraris  de  caràcter  municipal  i  públic  que  té  l’Ajuntament  de  Tortosa,  ho  hem
d’intentar.

I, efectivament, si vostè fica molta imaginació o poca –jo crec que quan es parla de ‘Millora dels serveis
funeraris’  no  cal  ficar  molta  imaginació–  pot  entendre  que  està  inclòs  aquest  servei.  L’altre,
efectivament, no. Però també per a tranquil·litat de tothom –i jo n’hi puc donar constància– que totes
aquelles persones que són incinerades poden utilitzar igual els nínxols que hi ha a la seva disposició i
moltes famílies decideixen dipositar aquestes cendres en els mateixos nínxols. Altres, doncs, fan altre
servei que també la llei ho permet.

*-*-*

05 - INTERVENCIÓ DE LA SRA. CRISTINA BEL

Sra.  Cristina  Bel: El  meu  és  un  prec  que  li  fem  arribar  en  nom  dels  veïns  del  barri  del  Temple,
concretament del Voraparc. I va en aquest sentit, és adir, el 24 d’abril a Tortosa va haver, es va celebrar
a l’Auditori Felip Pedrell el Dia de les Esquadres. I el 24 d’abril és un dilluns i al barri del Voraparc és
sabut per tothom que tenen, el dilluns precisament, molts problemes amb la mobilitat dins el seu barri,
en l’aparcament i, per tant, ells ens diuen que els féssim arribar que la propera vegada que vulguin fer
un acte d’aquesta índole que mirin que no sigui en dilluns. Gràcies. 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Es pot mirar tot i es pot tenir en compte tot, però aquest no és un acte que
organitza l’l'Ajuntament de Tortosa, és un acte que organitza la Generalitat de Catalunya en el marc
d’una programació per a tot el país i, per tant, no depèn de l’Ajuntament triar el dia ni poder canviar el
dia, més quan aquí assistien i assisteixen no només el conseller sinó tot un conjunt de comandaments
dels Mossos d’Esquadra.

Tanmateix, ja que em trau.... Sí, sí, no es preocupi que encara em queda minut i mig i, després, vostè
em contesta el que cregui convenient. Tanmateix, aprofito el seu prec per ficar-los en coneixement que
estem treballant  en el  marc  de la  reordenació  del  a  fira  dels dilluns al  barri  del  Temple  a efectes
d’intentar alliberar alguns dels carrers i permetre un millor aparcament als espais públics i la millor
utilització d’aparcaments privats durant els dilluns al  matí,  que és una vella  reivindicació.  Vostè ho
recordarà perquè ja estava a l’Ajuntament i  ja estava fent política en aquell  moment –en una altra
formació política, per cert– i no es va poder resoldre.

En aquests moments hem ordenat la fira, hem intentat ficar-la també al corrent de pagament i això ens
permetrà, segurament, fer una petita reordenació, alliberar alguns carrers i donar la possibilitat de que
hi hagi més aparcament.

En tot cas, respecte de l’altre prec, doncs, el recepciono però també pot traslladar....Jo ho faré així si
algú se m’adreça. Jo no he tingut la sort que ha tingut vostè de que se m’adrecin per aquesta qüestió.
Però no és un tema de l’l'Ajuntament de Tortosa, és de la Generalitat de Catalunya i programació global
de país. Moltes gràcies.
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Sra. Cristina Bel: Jo podria dir-li que vostè ha tingut la sort de ser alcalde de Tortosa i podria fer alguna
cosa en referència a això i en moltes coses i vostè, recordar-me a mi el que cregui convenient, però
vostè és el que és alcalde des de fa un munt d’anys a Tortosa i no jo.

De totes maneres, penso que no pot dir-me que la culpa és d’un altre perquè suposo que la Generalitat
quan planteja fer un acte a Tortosa els deu avisar, no? O es planten aquí a la ciutat i diuen ‘aquí hem
arribat perquè som nosaltres’? No ens prengui a la ciutadania per tontos tampoc.

Sr. Alcalde:  No, a la ciutadania no, senyora Bel. En tot cas, si jo soc alcalde és perquè els tortosins i
tortosines així ho han decidit, senyora Bel. Jo sé que a vostè no li deu agradar. Vostè s’ha presentat dos
vegades a les eleccions quan jo em presentava i cadascú hem tingut el resultat que hem tingut i, per
tant, ha de respectar una mica la voluntat de les tortosines i dels tortosins. Si vostè.... No, senyora Bel,
hi ha uns torns establerts. Senyora Bel, senyora Bel, senyora Bel, no l’he insultada senyora Bel. Senyora
Bel, miri...

Sra. Cristina Bel: Vostè m’ha de donar la paraula i no insultar-me perquè m’ha dit  tonta ara mateix,
senyor Bel, això no ho pot fer ni que sigui alcalde....

Sr. Alcalde: Senyora Bel, si vostè té un respecte per aquesta Presidència, si vostè em diu que...... Jordan,
pot  cridar  l’atenció  a  la  senyora  Bel?  Jo  estic  intentant  donar-li  la  paraula,  cosa  que  ella  m’està
impedint. 

Senyora Bel, si vostè té un respecte a aquesta Presidència i manté els torns, jo li donaré. Si vostè em
diu que s’ha sentit al·ludida li donaré el torn de paraula que li correspon, d’acord amb el Reglament
orgànic municipal, d’un minut. Però també entendrà que com que està a l’apartat de precs i preguntes,
qui conclou el debat de cadascun d’aquests precs i preguntes és aquesta Presidència o el regidor que jo
mateix delegui.

Sra. Cristina Bel: Doncs gràcies. Dir-li només que no cal que m’insulti. I si espera que jo li tingui una
mica de respecte, vostè me l’ha de tenir a mi. Fa una estona la CUP ha presentat aquí en aquest Ple una
moció que parlava precisament del que acaba de fer vostè. I vostè m’ha insultat a mi, m’ha dit ‘tonta’. I,
per tant, el que podria fer és retirar-ho.

Sr. Alcalde: Senyora Bel, jo no sé si ara poden retransmetre el que hi ha gravat, jo ni he ficat la paraula
‘tonta’, ni li he dit tonta, ni li he dit res de res. I, a més a més, miri, per a que no tingui cap..... És que, és
que no puc retirar una cosa que no he dit, per tant, si vostè ve aquí programada per a que li diguin algo i
no li  diuen, doncs,  jo ho sento.  Però és que no ho he dit i,  a més, és tan fàcil  com els tortosins i
tortosines –com deia abans algú– poden repassar les imatges. I jo convido a tota la premsa present
aquí que si he dit ‘tonta’ a la senyora Bel demà ho publiquin a la primera plana de tots els diaris.

*-*-*

06 - INTERVENCIÓ DEL SR. FRANCESC VALLESPÍ

Sr. Vallespí: Bé, faré l’exposició d’uns fets per fer-li un prec i una pregunta. També tracta una mica del
pont però d’alguna part del pont, no?

Al 1893, és a dir, al segle XIX es va començar a fer el primer pont de l’Estat, que a l’any 38’ va ser
tombat per la Guerra. Al caure al riu es va fer malbé part de la barana que havia fet la maquinista, que
era de ferro forjat i que van aprofitar –del 41’ fins ara– a les dos pujades de banda de Tortosa, és a dir,
dos que són.... Li faig arribar això perquè ens ho ha fet gent gran, com un servidor, que ho recordem
amb carinyo. 
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El  prec  seria:  al  pròxim  Ple  ens  podria  dir  vostè  –perquè  ara  és  impossible–  que  podrem  salvar
d’aquesta barana de ferro forjat, si la guardarem? –li vull fer un petit parèntesis: en comissió vam fer els
deures i també vam preguntar-ho–, si salvarem aquests metres de barana amb algun segle, que és molt
bonica? I la pregunta és: si per algun lloc dels que es pugui fer alguna cosa a Tortosa alguna vegada
podríem arribar a aprofitar una altra vegada aquesta barana de 1893? Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:  Moltes gràcies, senyor Vallespí. Home, els metres exactes no li puc dir, però li dic que els
aprofitem íntegrament,  els  salvem tots,  perquè  abans  de  preocupar-se’n  vostè,  senyor  Vallespí,  en
comissió, altra gent també se’n va preocupar, i jo públicament en intervencions a la premsa. I jo crec
que hauríem de repassar en aquest Ple, a preguntes del seu portaveu, els hi vaig dir que estava previst
respectar tota aquesta barana.

Vull recordar que també s’havia adreçat a nosaltres l’actual president dels Amics dels Castells i també li
vam dir, ja fa uns mesos, els mateix.

Aquesta barana s’està retirant, estava programada al mateix projecte, i se l’està quedant l’l'Ajuntament
de Tortosa per veure si es podrà utilitzar.

La  utilització  no  és  fàcil  si  no  es  modifica  barana,  perquè  la  barana  està  feta  per  a  unes  certes
inclinacions d’una rampa. Per tant, si volem aprofitar aquesta mateixa barana en algun altre lloc que no
tingui exactament la mateixa inclinació s’haurà de modificar la barana. I en un espai pla no es pot fer si
no es modifica íntegrament la barana.

Per tant, la barana la conservem no perquè ens ho demanés vostè ni que ens ho demanés algú altre,
sinó perquè ja estava així previst inicialment. És més, vam intentar veure si –i així se li va demanar a
l’arquitecte– si una part d’aquesta barana, a nivell testimonial, es podia mantenir en l’actual pont, cosa
que era molt difícil si no modificàvem la mateixa barana pel tema de la inclinació i, per tant, ja es va
desestimar aquesta possibilitat. Però la barana és propietat de l’Ajuntament, la tindrà l’Ajuntament i la
utilitzarem, amb modificacions o no, segons el que ens permeti una nova actuació. Molts gràcies.

*-*-*

07 - INTERVENCIÓ DEL SR. JORDI JORDAN

Sr.  Jordan: Sí  senyor  alcalde,  al  Pla  d’actuació  municipal  del  seu  Govern  posava  que  al  2016
presentarien una nova imatge de la pàgina web de Tortosa. Al mes de febrer d’aquest any jo mateix li
vaig preguntar que com és que no l’havien presentat durant el 2016 i quan preveien presentar-la, i vostè
recordo que em va contestar que en breus dies la presentarien perquè havien tingut problemes amb
temes de traducció crec, si no recordo malament. Bé, des de febrer fins ara han passat jo crec que ja
uns quants mesos. I la pregunta és: quan tenen previst presentar-la? Gràcies.

Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan. Jo li vaig contestar el que m’havien contestat 48 hores abans,
perquè no tenien previst traduir-la. Nosaltres vam demanar la traducció, jo mateix personalment havia
demanat feia un mes la traducció, com a mínim a l’anglès. I això s’ha retardat. Jo ho he preguntat
setmana sí setmana no al director tècnic i als tècnics responsables de la casa.

Jo he vist avaluacions, m’han fet entrar per poder testejar-ho, però em diuen que tenen problemes amb
la traducció i que alguns aspectes encara no estan traduïts. 

Les instruccions que jo vaig donar fa un parell de setmanes és que, encara que no estigués la traducció,
que fiquessin la pàgina web. La traducció és molt important, sobretot amb els esdeveniments que anem
a participar durant els propers anys, però prioritzava això.
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Tècnicament em diuen que continuen havent problemes i jo tornaré a traslladar el que vaig traslladar la
setmana passada, l’anterior i l’anterior als tècnics municipals.

És evident que si haguéssim pogut externalitzar aquesta elaboració d’aquesta pàgina web, avui ens
hagués costat més car i ja la tindríem. Fer-ho amb personal propi de l’Ajuntament, doncs, té aquests
inconvenients. De vegades, doncs, hem de reflexionar perquè, més enllà de la bona voluntat de tots
plegats de poder realitzar amb recursos propis determinats serveis, de vegades és més eficient i més
ràpid poder-ho fer amb la contractació d’alguna empresa externa, no perquè tingui més facilitat ni més
coneixements per fer-ho –de vegades sí– sinó perquè, segurament, tenen una menor càrrega de treball
que la que poden tenir els serveis de la pròpia casa.

Dit això, si no hi ha cap altra qüestió podríem donar per finalitzat el Ple. Ja els hi he avançat en Junta de
Portaveus que farem les societats, els plens convocats en Junta General de cadascuna de les societats
a poder ser al llarg d’aquesta setmana per poder aprovar els comptes anuals conjuntament amb les
auditories financeres de cadascuna d’aquestes societats per poder formular dins de termini –com ja sol
ser habitual al llarg dels últims anys– la formulació del Compte General de l’l'Ajuntament de Tortosa i
l’aprovació  per  la  corresponent  Comissió  Especial  de  Comptes  abans  del  dia  1  de  juny,  tal  i  com
estableix la llei i tal i com han de fer totes les institucions públiques. Moltíssimes gràcies.

*-*-*

I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vint-i-una hores i vint
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari accidental Vist i plau
L’alcalde
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