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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
03 / 2017

ASSISTENTS

Alcalde president:
BEL ACCENSI, FERRAN

Regidors i regidores:
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA
BEL GUERRERO, DOLORS
BEL SALVADÓ, CRISTINA
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER
FERRÉ FANDOS, ALFREDO 
GALIANA LLASAT, CINTA
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

Tortosa, essent les divuit hores i cinc minuts del
dia  sis  de  març  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

SECRETARIA

01 – Aprovació, si s'escau, de la següent acta: 

 Ordinària 18/2016, de 07 de novembre.

SERVEIS AL TERRITORI

02 – Dictamen de proposta d'acord d'aprovació Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa, relatiu al Programa de mediació per al
lloguer social per a l’any 2017.
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03 – Dictamen de proposta d'acord d'aprovació Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada en
aquest municipi per a l’any 2017.

04 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la mutació demanial subjectiva per transmetre amb
caràcter gratuït a l’EMD de Campredó la titularitat de la finca demanial de propietat municipal i que
consta al Registre de la Propietat amb el número 48.141.

05 – Dictamen de proposta d’acord de resolució dels recursos de reposició interposats contra l’acord
adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30 de desembre de 2016 d’adjudicació del contracte
per a la redacció del projecte bàsic i executiu acompanyat del corresponent estudi bàsic de seguretat i
salut; la legalització d’instal·lacions; i l’execució de l’obra “Construcció complex esportiu piscines”. 

SERVEIS CENTRALS

06 – Dació de comptes de l’estat d’execució pressupostària corresponent al quart trimestre de 2016.

07 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de modificació pressupostària núm. 5/2017,
de crèdits extraordinaris.

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS

08 – Proposta  del  grup  municipal  Partit  Popular  relativa  al  seguiment  i  execució  de  les  mocions
aprovades pel Ple i la seva publicació en el web de l’Ajuntament.

09 – Proposta del grup municipal Partit Popular referent a la defensa de l’autonomia de la gent gran.

10 – Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Ecologista per la retirada
de la publicitat de l’Ajuntament de Tortosa d’aquelles publicacions que utilitzen llenguatge, imatges o
textos sexistes. 

11 – Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Ecologista per demanar
una ampliació del servei d’assessorament a la ciutadania envers les hipoteques amb clàusules il·legals.

12 – Proposta dels grups municipals Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Movem
Tortosa  i  Candidatura  d’Unitat  Popular  –  Alternativa  Ecologista  d’adhesió  al  Pacte  Nacional  pel
Referèndum.

13 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa sobre el 8 de març i el 22 de febrer, Dia de les Dones i
Dia per la Igualtat Salarial per impulsar polítiques feministes, pressupostos justos des de l’àmbit del
gènere i la igualtat salarial entre homes i dones.

14 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa per impulsar la creació d’un protocol d’actuació que
redueixi l’efecte negatiu de les obres sobre el comerç local i la ciutadania.

15 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per atraure la implantació de la
nova fàbrica d’automòbils elèctrics de l’empresa Tesla Motors a Tortosa.

16 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per impulsar la construcció del
nou pont a Tortosa, entre l’Horta de Pimpí i l’horta de Jesús.
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II. PART NO RESOLUTIVA

17 – Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions de
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:  

- 05/2017, de 30/01/2017
- 06/2017, de 06/02/2017
- 07/2017, de 13/02/2017
- 08/2017, de 20/02/2017

b) Resolucions de l’Alcaldia: 

- De la 2798/2016 a la 3104/2016

18 – Informes de l’Alcaldia. 

19 – Control dels òrgans de la corporació:

a) Mocions
b) Precs
c)Preguntes

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
A  continuació  pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde:  Abans  de  començar  excusaran  al  senyor  Roig,  que
s’incorporarà quan li sigui possible. I començaríem pel primer punt de l’ordre del dia.

*-*-*

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

I. PART RESOLUTIVA

SECRETARIA

01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LA SEGÜENT ACTA:

 Ordinària 18/2016, de 07 de novembre.

*-*-*

Intervenció de la Sra. Dolors Bel
A continuació pren la paraula la Sra. Dolors Bel: Gràcies senyor alcalde. Senyores i senyors regidors, és
per manifestar el nostre vot en contra perquè, a l’igual que va passar en una acta anterior d’un altre Ple
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on havíem aportat fotografies, en aquest cas tampoc no s’han incorporat i per això no li podem donar el
nostre suport.

*-*-*

Sotmès  l'assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l'Ajuntament  acorda  aprovar  l’acta  i  ordenar  la
transcripció al llibre d’actes, amb divuit vots a favor corresponents als membres de la corporació dels
grups  municipals  de  CiU  (8),  ERC-AM  (4),  MT-E  (4),  CUP-AE-PA  (1)  i  PP  (1);  i  dos  vots  en  contra
corresponents als membres de la corporació del grup municipal del PSC-CP.

SERVEIS AL TERRITORI

02.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D'ACORD  D'APROVACIÓ  ADDENDA  DE  PRÒRROGA  DEL  CONVENI  DE
COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AGÈNCIA  DE  L’HABITATGE  DE  CATALUNYA  I  L’AJUNTAMENT  DE  TORTOSA,
RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER A L’ANY 2017.

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

“  En  data  28  de  març  del  2014  es  va  formalitzar  el  Conveni  de  col·laboració  entre  l’Agència  de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social
d’habitatges  d’aquest  municipi,  que  tenia  per  objecte  establir  els  termes  i  les  condicions  de  la
col·laboració  entre  les  parts  per  impulsar  el  programa mitjançant  la  Borsa de Mediació,  per  tal  de
facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per
al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig amb una vigència mínima de quatre
anys.

En el pacte desè de l’esmentat Conveni es preveu que el Conveni tindrà vigència fins al dia 31 de
desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i que pot ser prorrogat per mutu acord de les parts.

En data 31 de desembre del 2014 es va formalitzar una Addenda de pròrroga de l’esmentat Conveni de
col·laboració per a l’any 2015.

En data 31 de desembre de 2015 es va formalitzar una Addenda de pròrroga de l’esmentat Conveni de
col·laboració per a l’any 2016.

Atès que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar novament el Conveni de col·laboració
amb la finalitat de continuar mantenint el funcionament dels serveis i activitats pactats durant l’any
2017.

Vist el contingut de l'Addenda de pròrroga del Conveni per a l'any 2017.

Dictaminada la present proposta en la Comissió Informativa de Serveis al Territori celebrada en data 27
de febrer del 2017, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:

Primer - Aprovar l'Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa relatiu al Programa de mediació per al lloguer social per a l’any
2016, i quin text literal és el següent:

“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE TORTOSA, RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER
SOCIAL PER A L’ANY 2017
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Barcelona,  31 de desembre de 2016

REUNITS

D’una banda,  el  senyor  Jaume Fornt  i  Paradell,  director  de  l’Agència  de  l’Habitatge de  Catalunya,
nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a
l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre. 

I d’una altra, el senyor Ferran Bel i Accensi alcalde de l’Ajuntament de Tortosa.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal  necessària per  a formalitzar  aquest
Conveni, i a aquest efecte, MANIFESTEN

En data 28/03/2014 es va formalitzar el Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges
d’aquest municipi, que tenia per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les
parts per impulsar el Programa mitjançant la Borsa de Mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori,  en el marc del Pla per al dret a l’habitatge
aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.

En el pacte desè de l’esmentat Conveni es preveia que:

“El Conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser
prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries,
que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.”

En data 31/12/2014 es va formalitzar l’Addenda de pròrroga de l’esmentat Conveni de col·laboració
per a l’any 2015.

En data 31/12/2015 es va formalitzar l’Addenda de pròrroga de l’esmentat Conveni de col·laboració
per a l’any 2016.

Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una vigència mínima de
quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el Conveni de col·laboració
relatiu al Programa de mediació per al lloguer social mitjançant la Borsa de Mediació, amb la finalitat
de mantenir el seu funcionament durant l’any 2017,

Per tot  això, ACORDEN

Prorrogar el  Conveni  de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i  l’Ajuntament de
Tortosa, relatiu al  Programa de mediació per  al  lloguer social  d’habitatges en aquest municipi,  pel
període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017, el qual té per objecte establir els
termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per impulsar el Programa mitjançant la Borsa
de Mediació, per facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori. 

Mantenir tots els pactes previstos en el Conveni signat el 28/03/2014, acordant que les aportacions
econòmiques que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran per al 2016, les següents:

2.1. L’import per actuacions de mediació amb contractes nous, establert en el pacte quart 1), serà de
450 €.

2.2. L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert en el pacte quart
1), serà de 200 €.

2.3. L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima establert en el
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pacte cinquè a) del Conveni, serà de 2.700,00 €.

2.4. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del Conveni serà de 8.100,00 €.

Les  certificacions  que  preveu  el  Pacte  cinquè  b)  del  Conveni,  que  cal  presentar  per  justificar  les
aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, han de ser signades per
l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i han de justificar la totalitat de l’import
atorgat per la prestació dels serveis. La darrera certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya amb data 31 de desembre de 2017. 

Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta Addenda, es tramitaran a favor de
l’Ajuntament de Tortosa.

La vigència de la present Addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2017.

En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta Addenda per duplicat, en el lloc i en la
data esmentats en l’encapçalament.

Jaume Fornt i Paradell

Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Ferran Bel i Accensi

Alcalde de l’Ajuntament de Tortosa

Segon - Notificar el present acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. “

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: És un tema ja habitual, entenc que ve dictaminat.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit  pren la paraula el  Sr.  Rodríguez:  Nosaltres,  tant en aquest com en el  següent punt,  ens
abstindrem.

*-*-*

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

03.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D'ACORD  D'APROVACIÓ  ADDENDA  DE  PRÒRROGA  DEL  CONVENI  DE
COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AGÈNCIA  DE  L’HABITATGE  DE  CATALUNYA  I  L’AJUNTAMENT  DE  TORTOSA
RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI PER A L’ANY 2017.

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

“  En  data  10  de  març  del  2014  es  va  formalitzar  el  Conveni  de  col·laboració  entre  l’Agència  de
l’Habitatge  de  Catalunya  i  l’Ajuntament  de  Tortosa,  relatiu  a  l’Oficina  Local  d’Habitatge  situada  en
aquest municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts
per  a  l’assessorament  i  gestió  de  serveis  en  matèria  d’habitatge  respecte  de  diverses  tasques
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competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per
Decret 75/2014, de 27 de maig amb una vigència mínima de quatre anys.

El pacte desè de l’esmentat Conveni preveu que el conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre
de 2014, amb efectes de l’1 de gener, poden ser prorrogat per mutu acord de les parts.

En data 31 de desembre del 2014 es va formalitzar una Addenda de pròrroga de l’esmentat Conveni de
col·laboració per a l’any 2015.

En data 31 de desembre del 2015 es va formalitzar una Addenda de pròrroga de l’esmentat Conveni de
col·laboració per a l’any 2016.

Atès que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar novament el Conveni de col·laboració
amb la finalitat de continuar mantenint el funcionament dels serveis i activitats pactats durant l’any
2017.

Vist el contingut de l'Addenda de pròrroga del Conveni per a l'any 2017.

Dictaminada la present proposta en la Comissió Informativa de Serveis al Territori celebrada en data 27
de febrer del 2017, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD:

Primer - Aprovar l'Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa relatiu a l'Oficina d’Habitatge situada en aquest municipi per a l’any
2016, i quin text literal és el següent:

“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE
CATALUNYA I  L’AJUNTAMENT DE TORTOSA RELATIU  A  L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST
MUNICIPI, PER A L’ANY 2016

Barcelona,  31 de desembre de 2017

REUNITS

D’una banda,  el  senyor  Jaume Fornt  i  Paradell,  director  de l’Agència  de l’Habitatge de Catalunya,
nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a
l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre. 

I d’una altra, el senyor Ferran Bel i Accensi, alcalde de l’Ajuntament de Tortosa.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal  necessària per  a formalitzar  aquest
Conveni, i a aquest efecte, MANIFESTEN

1. En data 10/03/2014 es va formalitzar el Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya i  l’Ajuntament de Tortosa, relatiu a l’Oficina Local  d’Habitatge situada en aquest
municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per
a  l’assessorament  i  gestió  de  serveis  en  matèria  d’habitatge  respecte  de  diverses  tasques
competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per
Decret 75/2014, de 27 de maig.

2. El pacte desè de l’esmentat Conveni preveu que:

“El Conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot
ser prorrogat,  per  mutu acord de les parts,  prèvia petició per escrit  de qualsevol  de les parts
signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.”

3. En  data  31/12/2014  es  va  formalitzar  l'Addenda  de  pròrroga  de  l’esmentat  Conveni  de
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col·laboració per a l’any 2015.

4. En  data  31/12/2015  es  va  formalitzar  l'Addenda  de  pròrroga  de  l’esmentat  Conveni  de
col·laboració per a l’any 2016.

5. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una vigència
mínima de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni
de col·laboració establert, i amb la finalitat de mantenir el funcionament dels serveis i activitats
pactats, durant l’any 2016.

Per tot  això, ACORDEN

1. Prorrogar el Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
Tortosa, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017, el qual té per objecte
establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió
de serveis  en matèria  d’habitatge,  amb la  finalitat  de facilitar  a  la  ciutadania la proximitat  de les
gestions i serveis relatius a l’habitatge.

2. Mantenir els pactes previstos en el conveni signat el 10/03/2014, acordant que les aportacions
econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2016, les següents:

2.1.  Les  aportacions  econòmiques  que  s’hi  estableixen  en  el  pacte  quart,  seran  per  al  2017  les
següents:

a)  L’import del  pagament fix  per  serveis bàsic establert en el  pacte quart,  a) del  Conveni,  serà de
25,632 euros.

b) L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del Conveni serà de 46,266 euros.

2.2. S’actualitzen els barems de les aportacions econòmiques per a la gestió de serveis i activitats
objecte del Conveni, d’acord amb la taula d’import del catàleg de serveis de l’Annex.

3.  La  certificació  que  preveu  el  pacte  cinquè  b)  del  Conveni,  que  cal  presentar  per  justificar  les
aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de lliurar amb data
31 de desembre de 2016, i ha de ser signada per l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de
l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat desenvolupada,
com també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’Oficina.

Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta Addenda, es tramitaran a favor de
l’Ajuntament de Tortosa.

4. La vigència de la present Addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2017.

En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest Conveni per duplicat, en el lloc i en la
data esmentats en l’encapçalament.

Jaume Fornt i Paradell

Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Ferran Bel i Accensi

Alcalde de l’Ajuntament de Tortosa

ANNEX

Taula d’imports per serveis i activitats de l’Oficina Local d’Habitatge
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CATÀLEG  DE SERVEIS ANY 2017

Serveis
Import per expedient tramitat

– Oficina municipal

REHABILITACIÓ

1. Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació que inclou els 
informes tècnics previs a les obres de rehabilitació d’edificis d’ús residencial.

33 euros

* Avaluació tècnica de l’eficiència energètica d’edificis, amb tasques de comprovació 
(aportació addicional a l’anterior).

75 euros

2. Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació que inclou els 
informes tècnics previs a les obres de rehabilitació de l’interior d’habitatges.

40 euros

3. Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació, inclosa la inspecció tècnica obligatòria.

3.1. Per rehabilita l’interior d’habitatges.
66 euros

3.2. Per a edificis unifamiliar i plurifamiliars. 110 euros

CÈDULES HABITABILITAT

1. Tramitació administrativa de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat.
1.1 Presencial.

19 euros (*)

1.2 Telemàtica. 13 euros

2. Tramitació de cèdules d’habitabilitat amb inspecció tècnica. 40 euros

PROGRAMES SOCIALS

1. Tramitació d’ajuts per al pagament lloguer. 50 euros

2. Tramitació de prestacions d’urgència especial. 10 euros

(*) Aquest import s’ha fixat d’acord amb la taxa reconeguda per la Generalitat i es podrà modificar en funció
de l’import que anualment s’aprovi.

Segon - Notificar el present acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. ”

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: És la pròrroga de convenis anteriors. Entenc que
el sentit del vot és el mateix que el punt anterior.

*-*-*

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

04.  DICTAMEN DE  PROPOSTA  D’ACORD  D’APROVACIÓ  DE  LA  MUTACIÓ  DEMANIAL  SUBJECTIVA  PER
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TRANSMETRE AMB CARÀCTER GRATUÏT A L’EMD DE CAMPREDÓ LA TITULARITAT DE LA FINCA DEMANIAL
DE PROPIETAT MUNICIPAL I QUE CONSTA AL REGISTRE DE LA PROPIETAT AMB EL NÚMERO 48.141

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

“ Concretament la finca propietat en ple domini de l’Ajuntament de Tortosa i que és objecte de mutació
demanial és les següent:

a) Finca registral núm. 48141

Descripció: “Urbana: finca situada en el terme de Tortosa, que forma part de la parcel·la 58 del Polígon
Industrial Baix Ebre, de cinc mil vint metres quadrats de superfície, de forma quasi rectangular i que,
d’acord amb l’aprovació del nou POUM de Tortosa, té la qualificació d’equipament. Afronta: a l’est, amb
parcel·la número 59 del Polígon Industrial Baix Ebre; al nord, amb carrer; al sud, amb finca de la qual se
segrega; i a l’oest amb equipament esportiu”

Superfície; té una superfície registral de 5.020 m2.

Inscrita al Registre de la Propietat núm. 1, tom 3833, llibre 953, foli 94, alta 1, amb el número 48141.

Càrregues: no hi han càrregues registrades.

Referència cadastral: 3555905BF9135F0001TD

Vist que des de l’Ajuntament de Tortosa, i per Decret 259/2017 de 13 de febrer de 2017, s’ha resolt
incoar expedient de mutació demanial subjectiva per transmetre la titularitat de la finca registral de
propietat municipal núm. 48.141 a l’EMD de Campredó.

Vist l’informe favorable del TAG adscrit a l’àrea de Serveis al Territori d’aquest Ajuntament de data 13 de
febrer de 2017.

Dictaminada la present proposta en la Comissió Informativa de Serveis al Territori en sessió de data 13 
de febrer de 2017.

Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD:

Primer -  Aprovar  la  mutació  demanial  subjectiva  per  transmetre  amb  caràcter  gratuït  a  l’EMD  de
Campredó  la  titularitat  de  la  finca  demanial  de  propietat  municipal  que  consta  al  Registre  de  la
Propietat  amb el  número 48.141,  lliures de càrregues,  gravàmens i  ocupants,  i  descrita  en la  part
expositiva del present acord.

El bé objecte de la mutació demanial mantindrà la seva condició demanial i la seva vinculació als usos
que per a ella preveu el planejament urbanístic.

Segon  -  L’operació  jurídica  s’haurà  de  formalitzar  en  document  administratiu  i  la  seva  posterior
inscripció al Registre de la Propietat de Tortosa núm. 1.

Les despeses que se’n derivin de la formalització i inscripció aniran a càrrec de l’EMD de Campredó.

Tercer - Facultar a l’alcalde o regidor/a en qui delegui per la signatura de qualsevol acte relacionat per
l’efectivitat del present acord.

Quart - Procedir per part de l’Ajuntament de Tortosa a donar de baixa de l’Inventari Municipal de Béns la
finca objecte de mutació demanial.
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Cinquè - Notificar el present acord a l’EMD de Campredó perquè es procedeixi per part de l’EMD a
l’acceptació  de  la  present  mutació  demanial  subjectiva  de  la  finca  propietat  de  l’Ajuntament  de
Tortosa.”

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: D’acord amb el que estableix el mateix conveni de
col·laboració entre la constituïda EMD de Campredó de Tortosa. 

*-*-*

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

05. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS
CONTRA L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ DE DATA 30 DE DESEMBRE DE 2016
D’ADJUDICACIÓ  DEL CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACOMPANYAT
DEL CORRESPONENT ESTUDI BÀSIC  DE  SEGURETAT  I  SALUT;  LA  LEGALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS;  i
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ COMPLEX ESPORTIU PISCINES”. 

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

“  En sessió del Ple d’aquest Ajuntament, tinguda en data 30 de desembre de 2016, es va acordar
adjudicar  a  l’empresa  Benito  Arnó  e  Hijos,  SAU,  amb  CIF  A25006834  i  domicili  a  Lleida,  Pl.  de
l’Ensenyança,  núm.  1,  el  contracte  de  redacció  del  projecte  bàsic  i  executiu  acompanyat  del
corresponent  estudi  bàsic  de  seguretat  i  salut;  la  legalització  d’instal·lacions;  i  l’execució  de  l’obra
“Construcció complex esportiu piscines”.

En data 8 de febrer de 2017,  Construccions Jaen Vallés SL i  el Sr. José Antonio Jiménez González,
administrador concursal de l’esmentada empresa,  ha presentat recurs potestatiu de reposició contra
l’esmentat acord d’adjudicació.

Així mateix en data 9 de febrer de 2017, Top Proyectos y Contratas SL ha presentat recurs potestatiu de
reposició contra l’esmentat acord d’adjudicació. Mitjançant escrit presentat en data 17 de febrer de
2017, l’esmentada empresa ha aportat recent Sentència del Tribunal Suprem a l’objecte de completar
el recurs de reposició.

En  el  formulat  per  Construccions  Jaén  Vallés,  SL  i  José  Antonio  Giménez  González,  administrador
concursal de l’esmentada mercantil es demana:

1. Nul·litat de ple dret de la resolució adoptada per la Mesa de Contractació, en sessió de data 11 de
novembre de 2016, per la qual s’exclou la licitadora UTE Top Proyectos y Contratas, SL i Construccions
Jaén Vallés, SL

2. Improcedència d’estimar que el TRLCSP imposi automàticament la declaració d’inhàbil de l’empresa
declarada en concurs.

En el formulat per Top Proyectos y Contratas, SL es demana:

1. Manca de consideració de la legislació en matèria concursal, de la que en resulta la impossibilitat de
resoldre contractes per raó de la situació concursal d’una empresa.
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2. Manca de notificació de l’acord de la Mesa de Contractació, adoptat en sessió de 11 de novembre de
2016, pel qual s’exclou l’adjudicatària UTE Top Proyectos y Contratas, SL i Construccions Jaén Vallés, SL
de la licitació. Manca de notificació de l’acord de revocació de l’adjudicació.

3. Improcedent aplicació de l’article 60.1 TRLCSP.

4. Procedència d’adjudicar el contracte a Top Proyectos y Contratas, SL, atès el desistiment de l’altre
component de la UTE, Construccions Jaén Vallés, SL

Vist l’informe emès pel secretari accidental en data 24 de febrer de 2017, que conclou: 

Primer  -  No  existeix  cap  acte  o  resolució  de  la  mesa  de  contractació,  ni  cap  altre  en  el  curs  del
procediment d’adjudicació, susceptible de ser considerat nul de ple dret. No s’ha causat indefensió a
cap licitador.

Segon -  La  situació  de  prohibició  de  contractar  per  raó  d’haver  sol·licitat  la  declaració  de concurs
voluntari constitueix una qüestió de fet, no susceptible d’interpretació. 

Tercer - No és disponible una facultat que prèviament no ha estat legalment adquirida.

Quart  -  L’ordenament  jurídic  només  regula  les  modificacions  del  subjecte  dels  contractes  amb
posterioritat  a  la  seva  adjudicació,  sense  disposar  norma aplicable  a  la  modificació  subjectiva  del
licitador. 

Cinquè  -  No  són  aplicables  a  les  empreses  licitadores  les  disposicions  en  matèria  concursal
constitutives del règim especial aplicable a situacions d’insolvència de les empreses concessionàries
d’obres i serveis públics, o contractistes de les administracions públiques.

Atès allò que disposa el  Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local,  el  Reial  decret  817/2009,  de 8 de maig,  pel  qual  es  desenvolupa parcialment  la  Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i la Llei 1/1982, de 26 de maig, de règim
fiscal de les agrupacions i unions temporals d’empreses i de societats de desenvolupament regional.

De conformitat amb l’anteriorment exposat, i dictaminada la present proposta en sessió de la Comissió
de Serveis al Territori celebrada en data 27 de febrer de 2017.

Es proposa al Ple municipal, l’adopció del següent ACORD:

Primer - Desestimar íntegrament, pels motius indicats en l’informe emès pel secretari acctal.  abans
indicat, els recursos de reposició interposats en data 8 de febrer de 2017 per Construccions Jaen Vallés
SL i José Antonio Jiménez González, administrador concursal de l’esmentada empresa, i en data 9 de
febrer de 2016 per Top Proyectos y Contratas SL, contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de
Tortosa en sessió de data 30 de desembre de 2016 d’adjudicació del contracte per a la redacció del
projecte bàsic i executiu acompanyat del corresponent estudi bàsic de seguretat i salut; la legalització
d’instal·lacions; i l’execució de l’obra “Construcció complex esportiu piscines”, desestimar la suspensió
de la seva execució, i confirmar íntegrament l’acord impugnat.

Segon - Notificar la present resolució a Construccions Jaen Vallés SL i a José Antonio Jiménez González,
administrador concursal de l’esmentada empresa, i a Top Proyectos y Contratas SL, significant-los que
contra  el  present  acord,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  es  pot  interposar  recurs  contenciós
administratiu davant el  Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini  de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva notificació.  ”
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*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Per  exposar  la  proposta  pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde:  També  entenc  que  és  un  tema  conegut,
dictaminat en comissió informativa.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Abstenció. 

Intervenció de la Sra. Dolors Bel
Tot seguit pren la paraula la Sra. Dolors Bel: Sí, per manifestar la nostra abstenció.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, també manifestem la nostra abstenció en aquest punt.

*-*-*

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

SERVEIS CENTRALS

06– ESTATS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2016.

L’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, dóna compte al Ple de l’estat d’execució del pressupost a 31 de
desembre de 2016, (expedient 2017-INT-E0402-000005):
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EAT Ajuntament de Tortosa

PRESSUPOST D´INGRESSOS 2016 ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS
Previsions 

inicials
Modificacions

Previsions 
definitives

Drets nets
Ingressos 
realitzats

Devolucions
d´ingressos

Recaptació 
líquida

1 Impostos directes 14.558.000,00 14.558.000,00 14.264.776,03 12.719.501,20 88.890,74 12.630.610,46

2 Impostos indirectes 190.000,00 190.000,00 449.473,70 470.294,38 20.820,68 449.473,70

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 6.596.190,59 6.596.190,59 6.500.292,17 5.880.886,98 9.527,27 5.871.359,71

4 Transferències corrents 9.503.722,25 982.218,93 10.485.941,18 10.299.733,91 10.308.215,35 91.452,02 10.216.763,33

5 Ingressos patrimonials 522.121,00 522.121,00 537.803,97 437.840,57 437.840,57

6 Alienació d´inversions reals

7 Transferències de capital 900.000,00 66.704,64 966.704,64 165.805,18 165.805,18 165.805,18

8 Actius financers 6.000,00 2.327.283,71 2.333.283,71 9.267,11 9.267,11 9.267,11

9 Passius financers 586.000,00 586.000,00 71.198,29 586.000,00 514.801,71 71.198,29

Suma total ingressos 32.276.033,84 3.962.207,28 36.238.241,12 32.298.350,36 30.577.810,77 725.492,42 29.852.318,35

PRESSUPOST DE DESPESES 2016

Classificació
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS
Crèdits 
inicials

Modificacions Crèdits totals
Obligacions 

reconegudes
Pag. realitzats

Reintegr. 
de despeses

Pag. líquids

1 Despeses de personal 9.917.025,50 385.172,70 10.302.198,20 9.784.319,19 9.487.886,63 37.447,92 9.450.438,71

2 Despeses corrents en béns i serveis 10.974.361,12 -183.793,72 10.790.567,40 9.707.899,34 8.842.747,34 3.627,46 8.839.119,88

3 Despeses financeres 951.063,40 -258.751,96 692.311,44 660.778,94 660.818,55 39,61 660.778,94

4 Transferències corrents 2.992.441,43 911.446,83 3.903.888,26 3.780.001,18 3.574.910,37 87,74 3.574.822,63

5 Fons de contigència i altres imprevistos 134.000,00 -78.635,74 55.364,26

6 Inversions 1.369.474,59 1.930.531,64 3.300.006,23 1.205.171,29 971.438,44 971.438,44

7 Transferències de capital 337.000,00 23.000,00 360.000,00 257.574,15 241.902,03 241.902,03

8 Actius financers 6.000,00 7.982,39 13.982,39 10.919,96 10.919,96 10.919,96

9 Passius financers 5.594.667,80 1.225.255,14 6.819.922,94 6.807.587,56 6.807.587,56 6.807.587,56

Suma total despeses 32.276.033,84 3.962.207,28 36.238.241,12 32.214.251,61 30.598.210,88 41.202,73 30.557.008,15

Diferència. . . 84.098,75 -20.400,11 684.289,69 -704.689,80
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Intervenció del Sr. Alcalde
Per  exposar  la  proposta  pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde:  Tal  com consta  a  les  bases  d’excució  del
pressupost, trimestralment es dona compte de l’estat d’execució pressupostària.

Tanmateix, en aquest cas coincideix en què jo mateix el dia 22 de febrer ja vaig signar la liquidació del
pressupost corresponent a l’Ajuntament per al 2016. En tot cas, també en donarem compte en proper
plens. És una dació de compte, per tant, no procedeix cap votació.

*-*-*

El Ple en resta assabentat.

07. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA
NÚM. 5/2017

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

“  Vista la sol·licitud de modificació pressupostària número 5/2017 de crèdits extraordinaris, finançats
amb nous ingressos i baixes de crèdit d'altres aplicacions pressupostàries.

Vistos els informes d'Intervenció 91 i 92.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en data 28 de febrer de
2017, proposo al Ple de la corporació l'adopció del següent acord:

Primer -  Aprovar  provisionalment  la  modificació  pressupostària  número  5/2017  de  crèdits
extraordinaris,  finançats  amb  baixes  de  crèdits  d'altres  aplicacions  pressupostàries  i  en  excés  de
finançament afectat, d'acord amb el següent detall:

1.1. Crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit:

Finançament - Baixes de crèdit

Descripció Aplicació Import

Servei de vigilància POL-13200-22701 8.900,00

8.900,00

Crèdit extraordinari

Descripció Aplicació Import

Programa informàtic de gestió de trànsit POL-13300-64100 5.900,00

Inversió reposició  en vehicles POL-13300-63400 3.000,00

8.900,00

1.2. Crèdit extraordinari finançat amb   excés de finançament afectat  :

Finançament- excés de finançament afectat

Descripció Aplicació Projecte Import

Excés de finançament afectat 87010 2016 8 ASC 1 31.600,00

31.600,00
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Crèdit extraordinari

Descripció Aplicació Projecte Import

Equipaments informàtics ASC-92000-62600 2017 2 ASC 1 3.600,00

Urbanització Pl. Catedral IMA-15330-61900 2016 2 IMA 1 28.000,00

31.600,00

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

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: És un tema també tècnic

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Nosaltres també abstenció en aquest punt.

Intervenció de la Sra. Dolors Bel
Tot seguit pren la paraula la Sra. Dolors Bel: Sí, per manifestar l’abstenció.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, també votarem abstenció en aquest punt.

*-*-*

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

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el senyor alcalde: Abans de cedir la paraula, saben que hem tingut un petit
incident  per  poder  arribar  puntualment a aquesta sessió,  per  tant,  jo  ara m’absentaré del  Ple  uns
minuts i  m’incorporo de seguida. Continuarà presidint el Ple el primer tinent d’alcalde i  espero que
abans de la segona moció m’hagi pogut tornar a incorporar.

08 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR RELATIVA AL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DE LES
MOCIONS APROVADES PEL PLE I LA SEVA PUBLICACIÓ EN EL WEB DE L’AJUNTAMENT.

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

“  El Ple és el màxim representant de la voluntat de la ciutadania. Per aquests motiu cal respectar  i
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acatar el posicionament polític i democràtic expressat i aprovat pel Ple de la ciutat.

Les mocions tenen un valor polític: expressen l’opinió de la majoria de regidors (-es) electes (ciutadanes,
-ans) sobre un assumpte, alhora que copsen el convenciment democràtic de l’equip de Govern. Són
instruments fonamentals per fer efectives les funcions de control, orientació política i crítica propositiva
de l’oposició que amb el seu exercici garanteix la qualitat democràtica municipal.

Dilatar o desatendre l’execució de les mocions aprovades pot repercutir negativament en el benestar
col·lectiu pel que cal establir mecanismes de control per evitar que les mocions municipals no s'executin
o es trigui a fer-ho més de l’acordat, previst o desitjable, o bé que les mesures adoptades no siguin del
tot fidels a l’esperit de la moció o als objectius perseguits pel proponent de la moció.

PROPOSTES D'ACORDS

1r -  Que l’ordre del dia de les comissions informatives inclogui amb la periodicitat que es consideri
oportuna (mensual, trimestral, ...) i en els temes que els correspongui, un punt destinat a informar als
grups municipals sobre el grau d'execució, les actuacions iniciades, les incidències i, en el seu cas, els
motius del no compliment de les mocions aprovades.

2n - Que s'inclogui en el web de l'Ajuntament les dades de seguiment de les mocions, la previsió i fases
d'execució, el grau de compliment de qualsevol moció, l’assignació pressupostària en el seu cas, les
incidències i qualsevol altra dada rellevant i d’interès.

3r -  Que, per garantir la participació ciutadana, el dret a la informació i la màxima transparència, les
associacions,  els  col·lectius  i  la  ciutadania en general,  pugui  sol·licitar  informació  mitjançant correu
electrònic o ordinari sobre el grau de compliment integri o parcial de les mocions.

4t -  Que es contempli  la data de l'aprovació de la moció, el títol d'ella,  el text o (o enllaç), el tipus
d'aprovació (total o parcial) i l’estat de l’execució (continua en el temps, iniciada, realitzada, en execució,
etc.

5è -  Que els efectes d'aquests acords siguin d’aplicació a les mocions aprovades durant el 2016.“

*-*-*

Intervenció del Sr. Dalmau
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP, senyor Xavier
Dalmau Sàlvia: Bé, senyor alcalde, regidores, regidors, aquesta és una moció també senzilla però amb
la seva transcendència, no? I parteix del fet de que avui el Ple que estem aquí en aquest moment ja
sabem tots  que és  el  màxim representant  de la  voluntat  de la  ciutadania  i,  per  lògica,  hi  ha  que
respectar i acatar el posicionament polític i democràtic que s’expressa i s’aprova al Ple de la ciutat.

Els mocions tenen, per tant, un valor polític, expressen l’opinió de la majoria dels regidors i regidores
electes i, en conseqüència, per la seva representativitat expressen l’opinió dels ciutadans i ciutadanes
que representen sobre un assumpte determinat en la moció que s’exposa, alhora que també, d’alguna
forma, copsen –en la seva funció d’oposició– el convenciment democràtic de l’equip de Govern en el
sentit de si accepten o no accepten totes les mocions o determinades mocions.

Les mocions, per tant, són instruments fonamentals per fer efectives les funcions de control, per fer
efectives les funcions d’orientació política i de crítica propositiva de l’oposició, que amb el seu exercici
garanteix la qualitat democràtica municipal.

Dilatar o desatendre l’execució de les mocions aprovades dins del Ple pot repercutir negativament en el
benestar  col·lectiu,  pel  que  cal  establir  uns  mecanismes  de  control  per  evitar  que  les  mocions
municipals no s’executin o triguin a executar-se més temps del raonable, del previst, de l’acordat o del
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desitjable, o bé que les mesures adoptades no siguin del tot fidels a l’esperit de la moció o als objectius
perseguits pel proposant de la moció.

És evident que la web de l’Ajuntament de Tortosa apareixen tots els plens, allí a l’apartat de sessions
plenàries,  on  es  reflecteixen  les  diferents  mocions,  i  és  evident  també  que  apareix  tot  el
desenvolupament dialèctic que hi ha en un Ple determinat. Però el que està clar, també, és que a la web
de l’Ajuntament de Tortosa –en l’apartat de sessions plenàries o en qualsevol dels apartats– no apareix
cap seguiment concret de les mocions que s’han aprovat pel Ple, és a dir, quan es prenen, com es
prenen, com es van desenvolupant, quan acaben, quan comencen. I aquí és on jo presento aquesta
moció,  demanant que apareguin en la  web de l’Ajuntament de Tortosa el  desenvolupament de les
mocions que s’acorden d’acceptar per tots.

Per tant, fem la proposta d’acord de que a les ordres del dia de les comissions informatives incloguin,
amb la periodicitat que es consideri oportuna –mensual o trimestral– i en els temes que corresponguin
a cadascuna de les comissions informatives, un punt destinat a informar als grups municipals sobre el
grau d'execució, sobre les actuacions iniciades, sobre les incidències i, en el seu cas, sobre els motius
del no compliment de les mocions aprovades.

Segon, que s'inclogui en el web de l'Ajuntament les dades de seguiment de les mocions, la previsió  i
fases d'execució, el grau de compliment de qualsevol moció, l’assignació pressupostària, en el seu cas
si es pren, les incidències i qualsevol altra dada rellevant i d’interès.

Tercer, que, per garantir la participació ciutadana, el dret a la informació i la màxima transparència, les
associacions institucionals, de veïns, públiques, etc.,  els col·lectius i  la ciutadania en general,  pugui
sol·licitar informació mitjançant correu electrònic o correu ordinari sobre el grau de compliment integri o
parcial de les mocions.

Quart, que es contempli la data de l'aprovació de la moció, el títol de la moció, el text o enllaç informàtic,
el tipus d'aprovació –total o parcial– i l’estat de l’execució: continua en el temps, iniciada, realitzada, en
execució, etc.

I cinquè, que els efectes d'aquests acords siguin d’aplicació a les mocions aprovades durant l’any 2016.
Gràcies.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Molt bona tarde a tots i a totes. Dir que votarem a favor, com
a CUP Alternativa Ecologista.  Tot i  això,  nosaltres considerem que aquesta moció no hauria de ser
necessària perquè entenem que el fet de que una moció s’aprovi al Ple municipal, que és el màxim
òrgan  –com ja s’ha dit– democràtic de la ciutat, hauria de ser suficient motiu per a que l’alcalde es
preocupés per vetllar pel compliment d’aquesta moció, que hauria de ser una obligació, i fins i tot quan
no  coincidís  amb  el  seu  punt  de  vista  perquè  un  alcalde  hauria  d’estar  per  damunt  d’opinions
partidistes.

Desgraciadament no és el que passa en aquest Ajuntament, i ja es va recordar fa poc en una moció
semblant que cada grup municipal s’havia de responsabilitzar de fer el seguiment de les mocions. Per
tant, entenem que avui tampoc s’aprovarà aquesta moció.

Però, en tot cas, nosaltres considerem que hauria de ser l’Alcaldia la que fos la garantia de que allò que
s’ha aprovat en el màxim òrgan democràtic d’una ciutat vetllés pel compliment dels acords en el Ple
municipal. Nosaltres votarem a favor.

Intervenció de la Sra. Dolors Bel
A continuació pren la paraula la Sra. Dolors Bel: Sí, moltíssimes gràcies. Bé, senyor Dalmau, jo començo
donant-li les gràcies perquè, d’alguna manera, vostè porta una moció que nosaltres ja vam portar en un
Ple al mes de novembre del 2016, si no recordo malament, en què demanàvem això que vostè ara està
comentant. Per tant, juntament amb les gràcies, ja li avanço que li votarem a favor la seva moció.
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Com ja sabem, al plenari es debaten i s’aproven totes les mocions, i aquestes esdevenen en mandats
dirigits  al  Govern, qui  a partir  d’aquell  moment té l’obligació de portar-les a terme amb la màxima
diligència possible.

El conjunt de mocions són molt diverses i tenen implicacions molt diferents a l’hora de ser portades a
terme complint el mandat del Ple. Per aquest motiu considerem necessari que el Ple municipal sigui
informat de les actuacions realitzades per part de l’executiu municipal a l’hora de donar compliment als
mandats rebuts i, en el seu cas, pronunciar-se sobre aquestes actuacions.

Per molt que moltes vegades ho negui l’equip de Govern i a pesar de la nostra feina d’investigació,
–recordo aquí que en la moció que nosaltres vam presentar al mes de novembre se’ns va contestar
dient  que  l’oposició  la  feina  que teníem que  fer  era  la  d’investigar–,  moltes  vegades  nosaltres  no
disposem d’informació directa i  puntual  de la  posada en marxa de les mocions i  de les propostes
aprovades al Ple, ni del seu grau de compliment, ni dels terminis d’execució de les mateixes.

I recordem també que, malauradament, han estat més d’una i de dos i de tres les mocions aprovades
que no han estat complides per part del Govern i que han estat objecte de reprovació per part de la
resta dels grups municipals.

També s’ha donat en diverses ocasions l’incompliment de les mocions, a pesar de presumir moltes
vegades de transparència, en desconèixer per complet l’estat dels acords de la majoria de mocions. Per
això nosaltres, el grup municipal del PSC, ja vam proposar crear una comissió de seguiment de les
mocions aprovades pel Ple de l’Ajuntament, per tal que l’equip de Govern doni compte del grau de
compliment d’aquestes mocions. 

Ja vam proposar que les mocions s’incloguin, en el termini màxim d’1 mes des de la seva aprovació, en
el Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Tortosa i que tinguin un enllaç visible en la pàgina web
del Portal.

També vam proposar que sobre les mocions s’aporti informació, com dades sobre la previsió d’execució,
o assignació pressupostària, les fases d’execució, les incidències que es puguin produir per a la normal
execució i qualsevol altra dada rellevant i d’interès.

I com he dit al començament, ja vam proposar que per garantir la participació ciutadana, el dret a la
informació i la màxima transparència, des del Portal de la Transparència les associacions, es pugui
sol·licitar informació mitjançant correu electrònic sobre el grau de compliment íntegre o parcial de les
mocions que s’aproven al Ple de l’Ajuntament.

Per tant i per tot l’exposat, el nostre vot serà favorable. Gràcies.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, bona tarde a tothom, regidors i regidores, des del nostre
grup municipal, des de Movem Tortosa, també donarem suport a aquesta moció que ha presentat el
Partit Popular perquè, tal i com els diferents portaveus que m’han precedit han expressat, les mocions
representen la voluntat dels diferents grups municipals que, a la vegada, representem la voluntat de
milers de tortosins i tortosines i, per tant, en una democràcia que ha de ser una democràcia sana –o,
com a mínim, així ho pensem des del nostre punt de vista–, totes aquestes mocions que s’aproven aquí
haurien de donar-se per fetes una vegada s’aprovessin al Ple del nostre Ajuntament.

En aquest  sentit,  sí  que abans d’entrar  més en detall,  dir  que a la  pàgina web de l’Ajuntament,  i
concretament al Portal de Transparència, avui en dia apareixen les diferents mocions que s’han aprovat
i no s’han aprovat, però simplement hi ha, doncs això, el nom de la moció, si s’ha aprovat o no s’ha
aprovat. I la moció que avui ens presenten aquí va molt més enllà perquè el que reclama és que hi hagi
un seguiment, no?, de totes aquestes mocions que s’han aprovat i, per tant, com diu el punt número 2,
parla, doncs, del seguiment, de la previsió, de les fases d’execució, del grau de compliment de la moció
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o també, per exemple, si és el cas, l’assignació pressupostària corresponent.

En aquest sentit,  el nostre grup municipal no ha tingut sort en el sentit  que moltes de les nostres
mocions –pràcticament totes– sempre, sistemàticament són rebutjades. Però algunes de les que s’han
aprovat mai s’han dut a terme. Posaré damunt la taula un Pla local d’habitatge, que és una de les
nostres reclamacions, que es va aprovar, es va quedar a l’oblit i fa més de dos anys que s’està esperant
un Pla local d’habitatge. 

Després, també vostès comenten que caldria donar, més enllà de la informació en quant al títol,  el
contingut de cadascuna de les mocions. Això tampoc apareix avui dia a la web de l’Ajuntament i, per
tant, entenem que tot el que s’està demanant és una qüestió de sentit comú que va en la línia de
millorar la transparència i la cultura democràtica que hi ha a la nostra ciutat i, per tant, des de Movem
Tortosa –com ja he dit al principi– li donarem suport. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Martínez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Martínez: Regidores, regidors, bé doncs, des del nostre grup municipal
entendríem aquesta moció si en un principi no hi haguessin eines, no tinguéssim eines a l’abast per a
que cada grup municipal porti el control de les mocions. No entenem per què no es pot portar un control
i que el porti un altre, vull dir, tenen totes les eines al seu abast, tenen les comissions. Les comissions
no només són informatives, a les comissions vostès poden fer les preguntes que vulguin, cada mes es
fan comissions de totes les àrees i vostès si fan una llista, doncs, poden agafar i preguntar com està i
tal. 

Però no és qüestió que nosaltres o els grups que estem al Govern els informéssim. No, no. Vostès poden
fer les preguntes que facin falta i els hi poden contestar. O si volen també poden entrar una instància,
també  tenen  els  precs  i  les  preguntes  al  final  de  cada  Ple  i  vostès  poden  fer  un  seguiment
tranquil·lament de totes les mocions. Estan a, com ja s’ha dit, estan a la web.

I respecte al punt de..., diu, hi ha un punt de la moció que m’ha sorprès, que diu que la ciutadania pugui
sol·licitar informació mitjançant correu electrònic. Això ja fa temps que es pot fer, això a la web estan els
correus electrònics de tots els regidors i es poden fer preguntes. I després també tenim el Reglament de
participació  ciutadana  que  dona  moltes  eines  als  ciutadans,  com  ara,  per  exemple,  el  dret  a  la
participació, dret a la informació, dret a petició, dret a l’audiència, vull dir que els ciutadans tenen tota
una àmplia varietat d’eines per preguntar si una moció que els afecta al seu col·lectiu com està, com
funciona i com deixa d’anar.

Per tant, senyor Dalmau, com comprendrà la nostra postura és contrària a la moció.

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

Com ja  li  han dit,  aquesta  moció  és quasi  idèntica  a  la  presentada pel  PSC en el  Ple  ordinari  de
novembre de 2016, que precisament avui hem aprovat l’acta d’aquell Ple. A més, és molt semblant a la
que  es  va  presentar  en  l’anterior  Ple  sobre  el  seguiment  i  execució  dels  contractes  de  serveis
externalitzats  que,  en  definitiva,  es  tracta  del  control  de  l’acció  de  Govern.  Per  tant,  farem servir
arguments semblants que, en resum, podem establir que ja existeixen els mecanismes de control de
l’acció de Govern, com vostè pot informar-se de l’estat de l’execució de les mocions aprovades. Així,
entre d’altres, disposa de les diferents comissions informatives de les 5 àrees de l’Ajuntament on estan
presents els representants de tots els partits polítics i se’ls facilita tota la informació que considerin
oportuna; la Junta de Portaveus on també es pot dirigir al portaveus de l’equip de Govern i al propi
alcalde.  A  més,  com ja  sap,  des del  propi  Ple  i  de  forma pública,  disposa  de l’apartat  de precs  i
preguntes per tot allò que consideri d’interès com, per exemple, l’estat de compliment de les mocions
aprovades.

Per tant, poden demanar-ho sempre que vulguin a les comissions i al Ple. I que, a més, és una de les
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funcions que correspon a l’oposició: el control de l’acció de Govern. 

Pel que fa a la web de l’Ajuntament, com també ja sap, entre d’altra molta informació, estan les actes
del Ple amb la corresponent descripció del debat de les mocions i l’aprovació o no de les mateixes.

I  com  també  li  han  dit  anteriorment  respecte  a  la  participació  ciutadana,  com  també  és  del  seu
coneixement,  la  ciutadania disposa per primera vegada de les eines que li  atorga el Reglament de
participació ciutadana, entre les quals destaquem el poder-se dirigir a aquest equip de Govern al propi
Saló  de  Plens  moments  abans  de  cada  sessió  del  Ple  ordinari,  on  pot  preguntar  tot  allò  que  es
considera oportú, inclòs l’estat de les mocions.

I com que parlem de participació ciutadana, aprofito l’avinentesa per convidar a la ciutadania a que
participin en el procés de Pressupostos participatius que ha engegat per primera vegada l’Ajuntament i
que, precisament,  a partir  d’avui i  fins al 17 de març la gent ja pot fer les propostes d’actuacions.
Gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la  paraula  el  Sr.  Dalmau:  Senyor  Monclús,  regidores,  regidors,  bé,  jo  és que de
vegades em sorprenc molt en aquests plens del que sento, no?

Ara mateix sento que, bé..., primer vull agrair al representant de la CUP, al del PSC, junts farem el camí,
eh, units farem el camí en el mateix sentit aquest. O a Movem Tortosa, no? O sigui, gràcies perquè han
recolzat aquesta moció.

[EN AQUEST MOMENT ES REINCORPORA AL PLE EL SR. ALCALDE]

Gràcies també –sempre ho dic– a l’equip de Govern quan no aprova una moció perquè també aporten
el seu treball municipal. 

Però ara, senyor Martínez, vostè diu ‘cada grup ha de portar el seu control de les mocions i de la seva
execució’. Home, jo entenc que la transparència que estem plantejant aquí no és dins del Ple i dins dels
grups municipals, sinó que és pública, és dirigida a tota la ciutadania de Tortosa. I, per tant, no sols
nosaltres tenim una feina que fer en transmetre les mocions a la ciutadania sinó que vostès, com a
equip de Govern, han de procurar que aquesta transparència pública, utilitzant tots els mitjans que
vostès tenen per fer-la pública, la facin el més pública possible, no?

Després vostè diu “home, és que tots poden participar –i ho diu també el senyor Ferrer– tots poden
participar, els ciutadans, a través de la web”. Bé, clar. Entren dins però si no estan les mocions i la seva
execució  i  el  temps  i  con  va  el  desenvolupament  de la  seva  execució,  què  han de preguntar?  Es
quedaran allí i diran “bé, i aquesta moció què ha passat?” En lloc de poder dir “miri, vostès ens diuen
que s’ha iniciat, que hi ha hagut aquest entrebanc, que després no sé què, que després no sé quantos i
està en aquesta situació”, és diferent, no?

Jo els encoratjo a que tinguin fe en la transparència pública, que no sols és fer ROM’s –reglaments
d’ordre municipal– sinó també practicar-los en fer i en desitjos, sobretot, de treballar pels que estem
aquí, per la ciutadania.

El senyor Ferré diu “aquesta és idèntica al PSC”. Ara quan li he agraït a la representant del PSC la seva
aportació,  ja  li  he  dit,  doncs,  junts  en  aquest  tema  caminarem pel  mateix  camí,  farem  força  per
aconseguir aquesta transparència que jo ara, miri, afegiré un sisè punt al meu, que és el que ells deien,
que era....

Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Dalmau, senyor Dalmau, ha sobrepassat en escaig el
temps, eh.
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Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: ...acabo, acabo de seguida.

És crear una comissió de seguiment de les mocions. Res més. Gràcies, senyor alcalde.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del 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 CiU (8) i ERC-AM (4).

09 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR REFERENT A LA DEFENSA DE L’AUTONOMIA DE
LA GENT GRAN:

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

“  L'autonomia es defineix com la capacitat de controlar, afrontar  i  prendre decisions personals sobre
com viure i desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària. La dependència és l’estat permanent
en  què  es  troben  les  persones  que,  per  raons  derivades  de  l’edat,  la  malaltia  o  la  discapacitat,
necessiten l’atenció d'una altra o altres persones o ajudes importants per fer activitats bàsiques de la
vida diària.

A Catalunya el percentatge es del 20% i es calcula que el 2026 aquest col·lectiu suposarà un 22% de la
població. Aquestes xifres plantegen reptes importants per Catalunya. El principal serà garantir una vida
digna a aquest segment cada cop més gran de la societat. Malauradament, cada cop més part de la
població catalana tindrà més necessitats quant a dependències funcionals  i  psíquiques, a més d'una
diversitat de necessitats  i  situacions que obliguen a dissenyar polítiques transversals basades en la
garantia de l’autonomia i l’atenció a la dependència. Malgrat això, des de l’esclat de la crisi econòmica i
financera,  aquestes garanties de vida digna pateixen serioses amenaces en forma de retallades de
drets i serveis essencials.

Les administracions locals tenen competències per  desenvolupar programes  i  accions que ajudin a
promoure l’autonomia de les persones grans i a solucionar els problemes de dependència des de la
proximitat per intentar garantir una vida digna a totes les persones grans de la nostra ciutat. Però, a
més, amb una mirada integral i transversal, per tal d'evitar generar situacions de discriminació des de la
mateixa administració, i per evitar realitzar intervencions parcials.

Per tot això, es proposa l’adopció dels acords següents:

Primer - Continuar reforçant els projectes relatius a la millora de les condicions de vida de la gent gran
de la nostra ciutat com els programes d’eliminació de barreres arquitectòniques, d'envelliment actiu en
l’àmbit  físic  i  mental,  d'arranjament  d'habitatges,  d'eliminació  la  pobresa  energètica  i  habitacional,
programa d'aliments a domicili i d'acompanyament personal.

Segon - Fer un estudi per a l’elaboració d'un programa de suport a les necessitats especifiques d'homes
i dones grans de la ciutat, i posar en pràctica les recomanacions que se'n derivin.

Tercer  -  Incrementar el pressupost de l'any 2018 per l’estudi  i  seguiment continu de les condicions
econòmiques i socials en què es trobin les persones grans i pensionistes de la nostra ciutat. 

Quart - Instar al Govern de l'Estat i forces polítiques que estudiïn garantir la sostenibilitat del sistema de
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pensions, així com les prestacions per dependències.

Cinquè  -  Donar  trasllat  d'aquests  acords  als  grups  del  Congrés  dels  Diputats  i  del Parlament  de
Catalunya, a la Marea Pensionista, a les entitats membres dels consells de Gent Gran de Catalunya i a
la Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya. “

*-*-*

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, aquí la moció, com vostè ha llegit, és la defensa
de l’autonomia de la gent gran.

Què vol dir això? Bé, partim de que l’autonomia es defineix com la capacitat de controlar, d’afrontar i de
prendre decisions personals sobre com viure i sobre com desenvolupar les activitats bàsiques de la vida
diària de cada persona. 

La dependència –l’altre concepte que portem en aquesta moció– és l’estat permanent en què es troben
les persones que per raons derivades de l’edat, o de la malaltia o de la discapacitat, o de tot junt,
necessiten l’atenció d'una altra o d’altres persones o necessiten ajudes importants per fer activitats
bàsiques de la vida diària.

A Catalunya aquest percentatge està en un  20% i  es calcula que el  2026 es ficarà en un 22% de la
població. Aquestes xifres plantegen, evidentment, reptes importants per a Catalunya, com per a altres
estats. El principal serà garantir una vida digna a aquest segment de població que cada cop és més
gran en la seva vitalitat i, per tant, hi ha que plantegen problemes greus. Malauradament, cada cop més
part de la població catalana tindrà més necessitats per fer-se gran en quant a dependències funcionals
i  psíquiques, a més d'una diversitat de necessitats i de situacions que obliguen a dissenyar polítiques
transversals basades en la garantia de l’autonomia i en la garantia de l’atenció a la dependència. 

Malgrat això, és un fet evident i desgraciat de que l’esclat de la crisi econòmica i  financera, aquestes
garanties de vida digna que pateixen, que desitgem i que tenia en molts de casos la gent, diguéssim,
gran, pateixen serioses amenaces en forma de retallades de drets i serveis assistencials.

Les administracions locals –nosaltres, l’Ajuntament– tenen competències per desenvolupar programes i
accions que ajudin a promoure l’autonomia de les persones grans i a solucionar els problemes de la
dependència des de la proximitat per intentar garantir una vida digna a totes les persones grans de la
nostra ciutat. 

Per tot això, plantegem quatre, cinc acords. Primer: Continuar reforçant els projectes relatius a la millora
de les condicions de vida de la gent gran de la nostra ciutat com són els programes d’eliminació de
barreres arquitectòniques, com són llevar les barreres d'envelliment actiu, bé, promoure l’envelliment
actiu  en  l’àmbit  físic  i  mental,  l'arranjament  d'habitatges,  l'eliminació  la  pobresa  energètica  i
habitacional, programes d'aliments a domicili i d'acompanyament personal, entre molts altres.

Segon, fer un estudi per a l’elaboració d'un programa de suport a les necessitats especifiques d'homes i
dones grans de Tortosa, de la nostra ciutat, i posar en pràctica les recomanacions que se'n derivin
d’aquest estudi.

I tercer, incrementar el pressupost de l'any 2018 per fer l’estudi i seguiment continu de les condicions
econòmiques i socials en què es troben les persones grans i els pensionistes de la nostra ciutat, és a
dir, de Tortosa. 

I  quart,  instar  al  Govern  de l'Estat,  però instar a totes les forces polítiques i  a totes les forces que
integren la  capacitat d’edició al  més alt  nivell,  que estudiïn garantir  la sostenibilitat del sistema de
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pensions, així com la sostenibilitat del sistema de prestacions per dependències.

I cinquè, el normal, no?, que es passi comunicació de l’acord que es prengui en aquest Ple. Gràcies.

Intervenció del Sr. Rodríguez
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: No són 3 minuts?

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde:  Perdó?

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Tres.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde:  Sí. Que n’he ficat 2?

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Sí.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde:  Perdó. Sí, ara sí, té la paraula. Gràcies.

Intervenció del Sr. Rodríguez
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Avançar que el nostre grup municipal votarà a favor, però
volem fer una sèrie de reflexions perquè a la nostra Assemblea ens va sorprendre molt que el Partit
Popular  parli,  per  exemple,  en  aquesta  moció  de  l’esclat  de  la  crisi  que  pateixen  amenaces  per
retallades, de la gent gran.

No. És que la crisi no és una coses abstracta o neutra que ens ha caigut del cel, senyor Dalmau. La crisi
bé  d’un  model  econòmic  –que  és,  precisament  el  que  defensa  el  seu  Partit–,  que  s’ha  basat  en
l’especulació, en l’economia financera, en la submissió del poder polític al gran capital, en la corrupció
que el seu partit ha practicat moltes vegades.

Parla de les retallades. Les retallades no és una cosa que han caigut tampoc del cel, senyor Dalmau.
Les retallades venen, entre altres coses, perquè els diners públics es van destinar a rescatar a la banca.
I  com es van destinar  diners a la  banca,  doncs,  no n’hi  havien per  als  serveis  socials,  dels quals
depenen la gent gran.

Però és que es va canviar una Constitució també per garantir que abans que les persones anaven els
interessos de la banca.

Parla  també  en  aquesta  moció  d’autonomia  i  dependència,  i  de  fer  un  estudi  de  les  necessitats
específiques de la gent gran. Sap quina seria la millor actuació per garantir autonomia, dependència i
atendre les necessitats específiques de la gent gran? Garantir unes pensions dignes. I sap el què ha fet
el seu partit al 2013? Desvincular la pujada de les pensions de l’IPC. I sap què ha suposat això en
aquest últim any? Doncs, ha suposat que les pensions només pujaran un 0,25%, quan l’IPC a Catalunya
arriba, pràcticament, al 2%. Això significa que si anem a aquest ritme, en 10 anys els jubilats i jubilades
perdran una cinquena part del seu poder adquisitiu, que ja és just. Però és que en 20 anys poden
arribar a perdre la meitat del seu poder adquisitiu.

Quan parlem de fer coses, potser les primeres són aquelles que realment el seu partit pot fer, perquè
entenem que sinó aquesta moció, doncs, sembla com una rentada de cara del seu partit.

Però anem més enllà, perquè si seguim parlant de les pensions –i aprofitant que és el 8 de març– el
45% de les dones no cobren una pensió –de les dones majors de 65 anys–. El 40% de les dones que
cobren una pensió no arriben al salari mínim interprofessional, que són 745€; o el 60% de les dones
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que  cobren  una pensió  no arriben als  1000€.  Si  vol  fer  alguna  cosa  per  garantir  l’autonomia  i  la
dependència de les dones i de les persones majors, dignifiqui les pensions i proposeu al seu partit, que
és el que governa.

Parla de combatre i eliminar la pobresa energètica i habitacional. Doncs, el seu partit va impugnar al
Tribunal Constitucional la Llei 24/2015, que precisament intentava combatre la pobresa energètica i
habitacional.

També demana que  es  reforcin  i  ampliïn  els  programes  socials  municipals  a  la  gent  gran.  Doncs,
nosaltres li demanaríem que augmenti la dotació a les comunitats autònomes i als municipis, que són
els que tenen realment la competència en aquests serveis.

Per tant, entenem que aquesta moció és una rentada de cara del seu partit. La votarem a favor perquè
estem d’acord amb el contingut, però si volen defensar els interessos de la gent gran, per favor, facin-ho
quan governen i apliquin polítiques socials per a la gent gran. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. de la Vega
Seguidament pren la paraula el Sr. de la Vega: Gràcies. Companys i companyes, vagi per davant que
també votarem a favor d’aquesta moció. Però no deixa de sorprendre’ns una mica que al 2013 vam
presentar una moció molt idèntica a la que presenta vostè avui en aquest Ple i el Partit Popular la va
votar en contra, també ho va fer Convergència i Unió i Esquerra Republicana. És una dada que ens
sorprèn bastant, no?

Per una altra part també estem sorpresos que sigui, justament, el Partit Popular qui presenti aquesta
moció perquè hem pogut veure aquest últims anys l’atac que ha fet directe el Partit Popular amb les
seves lleis, amb el que ha anat aprovant des de Madrid contra l’estat del benestar.

Sempre, nosaltres els socialistes, hem dit que l’estat de benestar es basa en 4 pilars, que és l’educació,
la salut –sanitat, si ho volem dir d’aquesta manera– les pensions i la Llei de la dependència. Si vostè es
fixa en aquests 4 pilars, si parlem d’educació parlaríem de la LOMCE que va aprovar unilateralment el
2013, amb solament el vot del Partit Popular i és una Llei centralitzadora que ataca, evidentment, al
que és l’essència de l’educació. Si parléssim de sanitat o salut li podria recordar el tema de les marees
blanques que es van produir a Madrid i moltes comunitats autònomes –encara que tinguéssim una
competència, evidentment, també ho va fer Artur Mas aquí perquè les primeres retallades que es van
fer en tot l’Estat van començar per Catalunya–. Si parléssim de pensions –li acaben de recordar– una
Llei que jo entenc que a nivell de pensions és regressiva, perquè vostè parla aquí de sostenibilitat de les
pensions, però quan jo veig la paraula ‘sostenibilitat’ no entenc què pot entendre el PP, perquè una cosa
és que siguin sostenibles i una altra cosa és que les pensions siguin dignes, i aquest és el problema que
ens trobem. I jo crec que en això estaríem d’acord de que ho hem de fer entre totes les forces polítiques,
però el Partit Popular li recordo que és qui està governant ara. O quan parlem, per exemple, de la Llei de
dependència, doncs evidentment, les primeres retallades que hi ha hagut a la Llei de la dependència
justament venen pel Govern central, vull dir, les comunitats autònomes les han de complementar en la
seva part, però el Govern central ha retallat molt i no s’ha recuperat, no hi ha una proposta del Govern
central per recuperar el nivell d’inversió que ha de tenir la Llei de dependència. Per cert, una Llei que va
aprovar, vam aprovar els socialistes a Madrid i que és una Llei que enteníem que complementàvem
aquest estat de benestar tan necessari i quan parlem d’un col·lectiu tan vulnerable com és la gent gran.

Per això, senyor Dalmau, li puc dir que la votarem a favor. Ens sorprèn molt pel fet que abans he dit,
però com sempre, l’important és que aprovéssim mocions, aprovéssim mesures que siguin positives per
a la ciutadania. Nosaltres estem amb la gent gran, sempre hem pensat amb la gent gran i per això el
nostre vot serà positiu a aquesta moció. Gràcies.

Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidores i regidores, des de Movem Tortosa
també votarem favorablement aquesta moció perquè ens cenyim als acords, no?, que vostè proposa.
Però també, a l’igual que els dos portaveus que m’han precedit, ens ha sorprès que el grup municipal
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del Partit  Popular presenti  aquesta proposta quan el seu partit  és,  a nivell  estatal,  responsable de
tantes i tantes mancances que té avui en dia la gent gran.

En aquest sentit, també volem recordar que la sortida a la crisi que s’ha anat produint durant aquests
anys  ha sigut  una sortida  neoliberal.  Una sortida  neoliberal  que ha anat  en benefici  de  les  grans
empreses, que ha anat en benefici de la banca privada, que ha anat en benefici de les persones que
més tenen, dels rics. I això no és un opinió del portaveu que està parlant, sinó que tots els estudis ho
evidencien. En aquests moments les classes mitjanes pràcticament han desaparegut i s’han empobrit,
mentre que una minoria s’està enriquint.

I això està passant amb el vistiplau i amb el suport del Partit Popular, per no parlar del frau fiscal, per no
parlar de les grans empreses elèctriques que tenen molt a veure també amb la pobresa energètica, o
per no parlar de tots els casos de corrupció, que normalment lliguem aquesta manera de fer política
entre dirigents del seu partit i moltes persones que venen del món de totes aquestes empreses.

També ho hem de dir, que això si s’ha pogut fer –entre altres motius– és perquè un cap de setmana es
va modificar la Constitució, amb el suport del Partit Socialista, que també el portaveu que ara m’ha
precedir ho ha oblidat i, per tant, crec que també és important recordar-ho.

Des de Movem Tortosa considerem que l’educació, que la sanitat, que les pensions, que la dependència
han de ser  pilars fonamentals  de l’estat  del  benestar  i  han de ser  públics  per  garantir  la  igualtat
d’oportunitats  de  tothom.  I  vostè  al  final  el  que  ve  a  dir  és  això  en  aquesta  moció,  tot  i  les
responsabilitats del seu partit.

També parla  de  coses  més  concretes  a  nivell  de  Tortosa,  on  comenta  que  s’han  d’anar  reforçant
diferents polítiques de cara a la gent gran aquí a la nostra ciutat. En aquest sentit, nosaltres, des de
Movem Tortosa també hem anat proposant diferents qüestions durant aquests anys, per exemple, el
tema del tiquet fresc –que en el seu dia es va votar en contra però que, finalment, s’ha tirat endavant–,
això també afecta a la  gent  gran; també hem fet diferents propostes sobre el  tema de la  pobresa
energètica; o també en el seu dia vam proposar la construcció o l’adequació d’un local per a un casal
d’avis al barri del Temple, que se’ns va votar en contra, però que a hores d’ara ja sabem que finalment
s’ha trobat un local al passeig de Ribera, al barri del Temple.

Per tant, en aquest sentit, nosaltres entenem que totes aquestes polítiques que vostè proposa a favor
de la gent gran s’han de continuar tirant endavant. 

I acabo dient que ho fem perquè pensem que la gent gran és un col·lectiu, evidentment, important en el
sentit de que són molta gent i  que cada vegada la nostra població s’està envellint més i,  per tant,
tindrem més gent gran i, sobretot, perquè després de tota la seva trajectòria vital es mereixen viure en
unes condicions de dignitat. Per tant, votarem favorablement a la seva moció.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, per no confondre els espectadors
i la gent que ens està mirant, el que ha dit el senyor Jordan no és veritat en quant al local al passeig
Ribera per a la gent gran. Es fa exactament el mateix que es va dir que es faria en aquell Ple i, per tant,
els remeto a la contestació que jo mateix vaig fer en aquell Ple.

Si tenen interès ho poden preguntar en comissió informativa però, senyor Jordan, així podem generar
confusió, que crec que els tortosins i tortosines no es mereixen.

Intervenció de la Sra. Viña
Seguidament pren la paraula la Sra. Viña: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, com tractem a la nostra
gent gran diu molt de la nostra societat, i és imprescindible que des de les administracions vetllem per
l’autonomia i  la  dignitat  de la  gent  gran.  I  des  de l’Ajuntament  ho estem fent  i  ho  duem a terme
coordinadament amb el Consell de la Gent Gran.
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Com vostè ja sap, senyor Dalmau, al Consell de la Gent Gran hi participen tots els casals de la gent gran
de Tortosa i de les pedanies. I és en aquest Consell on s’organitzen, programen i coordinen les activitats
adreçades a la gent gran del municipi i on es debaten els temes d’interès d’aquest col·lectiu.

Només li esmentaré algunes de les accions que estem duent a terme –que vostè segurament ja deu
conèixer però que vull destacar–. Per exemple, l’any 2014, des de Creu Roja es va fer un estudi sobre la
població de més de 65 anys als barris del casc antic, al Rastre, Ferreries i Remolins, des d’on va sortir el
projecte de la soledat no volguda i que ens permet actuar sobre la gent gran del municipi que està sola,
incorporant-la novament a l’activitat social del seu entorn.

Hem reduït també el preu dels abonaments de l’autobús per a la gent gran. Estem duent a terme un
projecte entre l’Ajuntament i l’Empresa d’Aigües per tal de controlar el consum de les persones grans
que  viuen  soles.  Estem  duent  a  terme,  també,  conjuntament  amb  l’Escola  de  Fisioterapeutes  un
programa que ens ha permès derivar 18 pacients, de moment –que s’ampliarà–, que són principalment
gent gran amb problemes de mobilitat. No cal esmentar les prestacions en serveis de dependència que
estem donant des de l’Ajuntament o els ajuts per pobresa energètica.

En quant a estudis de suport sobre les necessitats de la gent gran, l’any 2007 ja es va fer un estudi
diagnosi a la zona del nucli antic, que ens han permès incidir especialment en aquesta zona. Cada any
també col·laborem amb la Fundació Pi i Sunyer, que fa un seguiment, anàlisi i avaluació de les polítiques
locals de gent gran i, per tant, des de l’Ajuntament estem treballant activament per tenir cura de la
nostra gent gran i atendre’ls des de tots els àmbits.

Però, senyor Dalmau, ara coincidiré amb els portaveus que m’han precedit perquè aquesta dignitat i
autonomia que vostè demana i que tots volem per a la nostra gent gran passa no només per aquesta
cura i aquestes atencions –que s’han de tenir–, passa també per tenir un sistema de pensions digne
que posi en valor el treball que ha desenvolupat aquesta gent gran al llarg de la seva vida i que ens
permet a nosaltres estar com estem ara.

I és el seu partit que està ara al Govern, el Partit Popular, el que porta ja llarg temps destruint l’estat de
benestar que la nostra gent gran va construir amb el seu esforç i amb els seus recursos. I si això no fos
prou, el Partit Popular s’està carregant aquest estat de benestar a costelles de buidar la guardiola de
les pensions.

Aquest prec que ens fa a nosaltres, senyor Dalmau, faci’l arribar també al Govern de l’Estat on governa
vostè. No només cal sostenir el sistema de pensions. Insti’ls a que no es carreguin aquest sistema de
pensions,  destinant  aquests  diners  que  hi  ha  en  aquesta  guardiola  a  inversions  absurdes  i  de
clientelisme, que deixen que aquests diners de les pensions –que tanta suor van costar a la nostra gent
gran– vagin a un sac buit.

De totes maneres, estiguis tranquil també perquè a la nova república que nosaltres estem construint les
pensions estan garantides i, a més a més, seran unes pensions dignes.

Nosaltres, Esquerra Republicana, no farem demagògia amb el tema de les pensions i, per tant, aquesta
moció no comptarà amb el nostre suport.

Intervenció de la Sra. Algueró
Tot seguit pren la paraula la Sra. Algueró: Senyor alcalde, regidores, regidors, senyor Dalmau, no vull dir
la paraula ‘sorprendrem’ perquè l’ha dit tothom, però és el que penso. Vostè participa en la Comissió de
Serveis a les Persones; vostè sap exactament les coses que es fan amb la gent gran perquè allí es
comenten i s’expliquen, però d’alguna manera –potser algun dia no ha vingut i no ho ha sabut– jo veig
aquesta moció totalment innecessària, excepte en un punt. Ara li explico.

Tenim un estudi sobre la gent gran que s’ha fet durant 3 anys –ho ha comentat la meva companya– on
durant 3 anys s’ha estat buscant a totes aquelles persones que es tan soles i tenen alguna necessitat.
Ara aquest estudi està acabat i ara s’executa. O sigui, ara tenim uns anys per davant per executar tot el
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que s’ha estudiat i allí s’ha trobat.

Després, tenim un altre projecte, un altre programa –perquè funcionem per programes– que es diu
“Salut més social” que és una coordinació estreta entre la sanitat i els serveis socials. O sigui, que els
metges, que són els que potser tracten més a la gent gran i saben més les seves mancances, potser
aquella persona gran que no ha vingut mai als serveis socials, a través d’aquest contacte amb els
metges podem arribar-hi i podem acollir les seves necessitats.

Després –també s’ha comentat– el Consell municipal de la Gent Gran fa més de 25 anys que funciona.
És un dels ajuntaments on fa més temps que funciona aquest Consell i on allí es parlen tots aquests
projectes, es comenten i, d’alguna manera, s’aproven pels mateixos que seran els usuaris.

Després  també  aquest  Ajuntament  s’ha  caracteritzat  per  atendre  els  col·lectius  de  gent  gran  amb
especials  dificultats,  com poden ser  les  malalties  mentals,  les  neurodegeneratives.  S’intenta  donar
ajuda i donar suport des de l’Ajuntament a les famílies que tenen un grau de dependència tan gran.

Vostè  ha  explicat  el  què  és  dependència  i  el  que  no  ho  és,  però  pensem que  les  persones  amb
dependència estan ateses tot el  que es pot i  més; i  les persones que no tenen dependència elles
mateixes, la seva autonomia l’utilitzen per demanar el que creuen necessari per a la seva vida, per
millorar la seva vida diària.

El que em sorprèn és aquest punt quart,  el del sistema de pensions. Pensi  que ho digui vostè em
sorprèn però que....  bé, voldria dir  abans que res que nosaltres ho votarem en contra, no?, però el
sistema aquest de pensions és la preocupació major que tenen la gent gran avui en dia. A les noticies
senten que s’està esgotant el fons de pensions perquè es gasta en altres coses....

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyora Algueró vagi finalitzant, si us plau.

Intervenció de la Sra. Algueró
Seguidament pren la paraula la Sra. Algueró:.... i ja està, res més.

Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: És 1 o...?

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: No, són 2.

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Dos minuts.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Ú cinquanta-nou. En tot cas, li torno a ficar, no li escatimo ni un
segon, no es preocupi.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Ràpidament, començaré pel final, a la senyora Algueró,
dient-li que en cap moment en aquesta moció jo estic atacant la feina, la tasca que fa l’Ajuntament. Jo
no ho entenc així. Quan faig la proposta dic ‘continuar reforçant’. ‘Continuar reforçant’. Ja es reforça,
doncs, continuar.

Quan dic ‘fer  un estudi’,  fer un estudi.  Res més. Jo no dic que s’estigui fent malament.  I  quan dic
‘incrementar el pressupost’, dic incrementar el pressupost, senyora Algueró, no dic res de l’altre món.
Perquè jo entenc, jo entenc, que les coses, bé, es fa el que es pot i tot això.

Amb el tema del sistema de pensions que vostè diu, jo vull recordar de que, per exemple, la famosa
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aquesta bossa de diners per als pensionistes que ara diuen que s’esgota i que hi ha que buscar un altre
sistema.... –però, hi hagi bossa o no, hi ha que buscar un altre sistema–, però aquesta bossa es va
instaurar pel Partit Popular. En el seu moment va ser el Partit Popular que, preocupat pels pensionistes i
el seu futur, va crear aquesta bossa, val? Després van venir altres partits que quan van manar van ficar
més diners. Això va ser així, va ser així. Va ser una creació del Partit Popular, eh. I ara hi ha un problema.
Bé doncs, ja es resoldrà. Dir-li això.

I després, agrair al representant de la CUP, del PSC i de Movem Tortosa el seu vot a favor. El que jo
tampoc entenc que es voti a favor i que després es critiqui a base de bé. Per a això s’abstenen, diuen ni
blanc ni negre, estem d’acord en el fons, però no estem d’acord amb el que vostè diu perquè ens pareix
una cosa,  venint  de vostè,  molt  estranya. Doncs bé,  s’absté.  Però venen aquí,  em posen a caldo i
després diuen ‘bé, votar, votem a favor’. Doncs bé, agraït. Agraït, eh, d’acord?, estic molt agraït amb
vostès.

I després, jo el que tampoc..., és que l’estat de benestar. Aquí sempre surt l’estat de benestar, com surt
la  sortida  neoliberal.  L’estat  de  benestar,  escolti,  doncs  se’ls  va  carregar  un  president  del  Partit
Socialista, i això és sabut per tots. Ah no! Ah bé, doncs no. El va crear, el va impulsar i el va fer també,
que quan va arribar el PP es va trobar un desastre de d’això. 

No, ja sé que vostè ha de dir que no, però vostè no és com jo, eh, perquè jo si dic que no és que no, i si
dic que sí és que sí, d’acord o no amb el Partit Popular, que això és el que ens demana el Partit Popular,
que siguem lleials i sincers amb la ciutadania. I nosaltres aquí estem representant a la ciutadania de
Tortosa. No volen que els prenguéssim el pèl, cosa que alguns fan.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau. Li havia escatimat 1 minut
quan ho he ficat, eh, per això no li he dit res quan ha sobrepassat 30 i o pico segons. En tot cas...,
perquè he vist que algun portaveu es movia.

El proposant, per contestar a la resta de grups disposa de 3 minuts. Per això no li he dit res.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del 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 CiU (8) i ERC-AM (4).

10 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA ECOLOGISTA
PER LA RETIRADA DE LA PUBLICITAT DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA D’AQUELLES PUBLICACIONS QUE
UTILITZEN LLENGUATGE, IMATGES O TEXTOS SEXISTES..

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

“ Atès que des de fa anys en l’àmbit internacional existeix un consens sobre la necessitat de respectar
els drets de les dones i la seua igualtat amb els homes.

Atès que la carta de les Nacions Unides de l'any 1945, ja prohibeix la discriminació per raó de sexe i
s'eleva, així, el principi d'igualtat entre dones i homes a l’esfera dels drets humans.

Atès  que  l’any  1967,  l’Assemblea  General  de  les  Nacions  Unides  proclama  la  Declaració  sobre
l’Eliminació de la Discriminació Contra la Dona.
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Atès que la Conferencia de Drets de Viena, proclama l’any 1993 que els drets humans de les dones i de
les nenes són part integral dels drets humans universals.

Atès que la IV Conferencia Mundial de la Dona celebrada a Beijing al 1995, on ja a nivell institucional,
s'accepta la necessitat de fer un treball transversal. En aquests documents es reflecteix la necessitat
d'implicar totes les institucions i organismes públics, estatals i  locals i  a tota la societat, en lluita pels
drets de les dones i la millora de la seva situació.

Atès que a la Unió Europea, a partir de l'entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam el 1999, la igualtat
entre dones  i  homes esdevé com un principi fonamental en la normativa europea, establint un dels
principis bàsics en la concepció de la ciutadania: la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Atès que a nivell estatal, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes (LOIEDH), destaca que s'ha de contribuir a la equiparació entre homes i dones en tots els àmbits,
especialment en l’àmbit laboral, la conciliació i la participació social i política.

Atès que a nivell català, la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, fa incís en
assolir  una igualtat  efectiva de dones i  homes i  per  tal  de fer  efectiva aquesta igualtat,  la  Llei  vol
reforçar les mesures i els mecanismes concrets per a aconseguir que els poders públics de Catalunya
duguin a terme polítiques i actuacions destinades a eradicar el fenomen de la desigualtat entre dones i
homes.

Atès  que  també  Tortosa,  amb  el  Pla  d'igualtat  municipal,  insisteix  en  crear  un  nou  concepte  de
masculinitat que afavoreixi relacions solidaries basades en la cooperació, la igualtat, la proximitat  i  el
pacifisme, així com cercar models no sexistes que ens permetin a tots i totes desenvolupar les nostres
potencialitats, són els principals objectius a assolir, posant l’accent en la necessitat de convocar no
només a les dones, sinó al conjunt de la societat per generar canvis socials.

Atès,  que el  mateix  text,  al  parlar  de les  dones immigrants,  destaca que un alt  nombre de  dones
immigrants té un baix nivell de formació, el que les fa més vulnerables a situacions de marginació i
exclusió social, incloent el risc de ser prostituïdes.

Atès que a l’eix 3, del Pla d'igualtat municipal, diu que cal “Fomentar la coeducació i la formació en la
igualtat  d'oportunitats”,  i  que  l’epígraf  3.1  destaca  que  cal  “integrar  la  perspectiva  de  gènere  en
l’educació sexual i afectiva que qüestioni el model tradicional de masculinitat estructurat en el control,
la violència, la dominació, el poder i el rebuig dels sentiments, com a forma de prevenció de la violència
domestica”.

Atès  que  també  a  l’eix  10,  “Violència  de  gènere”,  destaca  que  cal  donar  “suport  a  les  accions  i
campanyes  contra  l’explotació  sexual,  amb  especial  incidència  en  les  dones  i  les  adolescents,
promovent una ‘tolerància zero’ envers els actes delictius relacionats amb la tracta d’éssers humans
amb l’objectiu de l'explotació sexual”. Així com “promoure el control sobre els anuncis de contactes als
mitjans de comunicació locals”.

Atès que malgrat la lluita, organitzada o no, que les dones venim fent durant les últimes dècades en
exigència els nostres drets, vivim encara en una societat sexista i heteropatriarcal. I atès que el sexisme
és present a tots els àmbits  i  les relacions de la nostra vida, malgrat que no hi hagi una percepció  i
identificació directa.

Atès que avui  en dia,  malauradament,  encara seguim parlant d'assassinats,  de violència masclista,
d'actituds sexistes...  Moltes d'elles es podrien previndre si fórem conscients de l’existència d'actituds
masclistes i sexistes en el nostre dia a dia; els micro-masclisme, la publicitat ...

Atès que estem equivocades, si  seguim pensant  que s'ha arribat  a la  igualtat real  i  seguim estant
equivocades si baixem la guàrdia i no mantenim els mecanismes, mesures i accions per tal de fer front
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a aquest comportament heteronormatiu, i com a conseqüència, heteropatriarcal.

Atès que la publicitat és un dels espais de transmissió i reproducció d'aquests models. Aquest mitjà, els
espais publicitaris, instauren directament i indirecta, conscientment o inconscient, en les nostres ments
i d'una forma molt ràpida a través d’eslògans i d'imatges que consumim a cada instant i sense adonar-
nos. La percebem, la integrem i la transmetem de generació a generació, i d'aquesta manera continuem
i contribuïm a alimentar l’heteropatriarcat.

Atès que les institucions públiques, entre elles els ajuntaments, tenen per objectiu vetllar pels drets del
conjunt de la ciutadania.

Atès que l’Ajuntament de Tortosa té aprovat un Pla d'igualtat municipal  i  que des del seu  equip de
Govern s'ha manifestat  reiteradament la  seua sensibilitat  per  acabar  amb el  sexisme i  la  violència
masclista.

Atès que l’Ajuntament té capacitat reguladora sobre la via pública, i és també sobirà pel que fa  a les
seves campanyes informatives i/o publicitàries.

Atès que la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, especifica en l’article 25,
sobre mitjans de comunicació i tecnologies de la informació i la comunicació, en el seu punt 4:

"Es prohibeixen la realització, l’emissió i  l’exhibició d'anuncis publicitaris que presentin les persones
com a inferiors o superiors en dignitat humana en funció del sexe, o com a mers objectes sexuals, i
també els que justifiquin o banalitzin la violència contra les dones o incitin a practicar-la. Aquest tipus
d'anuncis es consideren publicitat il·lícita, de conformitat amb el que estableix la legislació general de
publicitat i de comunicació institucional."

Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Ecologista de Tortosa, proposa al Ple municipal
de Tortosa, l’adopció dels següents acords:

1 -  Encarregar a l’equip de Govern redactar un decàleg de publicitat municipal, tenint en compte el
decàleg de bones pràctiques, per una publicitat no sexista.

2 -  Que  l’Ajuntament  habiliti  a  través  de  mètodes  telemàtics  i  presencials,  canals  per  tal  que  la
ciutadania pugui denunciar casos de publicitat sexista.

3 - Formar la Policia municipal per a la detecció, als carrers de Tortosa, de publicitat sexista o altres
representacions que normalitzin i reprodueixin la violència masclista.

4 - Donar un marge de 3 a 6 mesos després de l’aprovació d'aquesta moció, abans de retirar qualsevol
col·laboració econòmica amb aquelles empreses que facin ús de la publicitat sexista (inclosos contactes
o semblants) en espais públics.

5 - Informar a l’Institut Català de les Dones, al Col·legi de Periodistes de les Terres de l’Ebre i als mitjans
de comunicació on l’Ajuntament de Tortosa realitza campanyes publicitàries de l’aprovació d'aquesta
moció i dels seus acords, així com del període a partir del qual es faran efectius.  “

*-*-*

Intervenció del Sr. Rodríguez
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de la CUP-Ae, senyor
Xavier Rodríguez Serrano: Bona tarde. Des de la CUP Alternativa Ecologista presentem aquesta moció
perquè considerem que cal combatre el sexisme des de totes les seves vessants, i una d’elles és amb la
publicitat que ens trobem en diferents espais públics.
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Fem  un  petit  repàs.  El  dret  internacional  en  nombroses  conferències  i  institucions,  etc.,  ja  s’han
pronunciat a favor de la igualtat efectiva entre homes i dones, fins i tot, a l’Estat tenim la Llei 3/2007, o
a  nivell  català  la  Llei  per  la  igualtat  efectiva  entre  homes  i  dones  17/2015.  Totes  elles  tenen  i
estableixen d’una manera clara que cal lluitar per una igualtat en l’àmbit  laboral però també en el
familiar, en el cultura, en el polític, en el social, etc.

I, a més, coincidim plenament amb aquestes lleis perquè totes parlem de que cal previndre, cal educar i
cal actuar per evitar les actituds sexistes. Actituds sexistes, o el masclisme, que venen a dir que hi ha
dos tipus de gènere, el masculí i el femení, i atribueix al masculí –jo ho vaig sentir fa poc al Parlament
Europeu–, l’extrema dreta va manifestar quina és la seva ideologia al respecte i parlava de que dones
són inferiors,  tenen menys força,  intel·lectualment  també són inferiors  al  homes,  doncs haurien de
cobrar i tenir menys drets, no? En això es basa el sexisme o el masclisme, en atribuir a la dona una
inferioritat respecte a l’home.

Coincidim també, per tant, en què s’ha de combatre això. Coincidim també en el Pla d’igualtat municipal
que diu, concretament, que cal crear un nou concepte de masculinitat i que cal cercar models que no
siguin sexistes i que, a més, això és una responsabilitat de totes la societat.

També al mateix Pla, en el seu eix número 3, diu que cal fomentar la coeducació i la formació en la
igualtat d’oportunitats i que cal integrar la perspectiva de gènere en l’educació sexual i afectiva que
qüestiona el model tradicional de masculinitat estructural en el control, la violència, la dominació, el
poder i el rebuig dels sentiments com a forma de prevenció de la violència domèstica.

Al mateix eix 3 també diu que cal donar suport a les accions i campanyes contra l’explotació sexual,
promovent  una  tolerància  zero  amb l’explotació  sexual.  I  també parla  de promoure  el  control  dels
anuncis de contactes als mitjans de comunicació locals.

Dit tot això, coincidirem –o, al menys, ho esperem tots i totes els presents– que el sexisme, tot i que
s’ha avançat en les lleis, avui està present en tots els àmbits de la nostra vida i, fins i tot, també en les
nostres relacions, a vegades de manera conscient, a vegades de manera inconscient, però allò que
s’anomena el  micro masclisme no està erradicat,  no ha desaparegut.  Fins i  tot,  fets que han anat
passant en les darreres setmanes ens demostren que no hem arribat tan lluny com  pensàvem en
combatre la igualtat, en la desigualtat entre els homes i les dones. 

I des de la CUP Alternativa Ecologista considerem que precisament la publicitat és un dels espais on
més  es  transmet  i  reprodueixen  aquests  valors  i  aquests  valors  sexistes,  a  vegades  de  manera
conscient o a vegades de manera conscient,  però estan ajudant a perpetuar aquests valors, estan
ajudant a interioritzar-los, a normalitzar-los i creiem que les administracions públiques, davant d’un fet
com aquest,  no es poden quedar estàtiques,  sinó que han de vetllar  pel  bé comú,  en aquest cas
treballar per la igualtat i per acabar amb les actituds sexistes.

Ens costa, a més, que hi ha la voluntat d’aquest equip de Govern de fomentar la igualtat, perquè per
això es va aprovar un Pla d’igualtat al respecte i s’ha manifestat més d’una vegada, també, en aquest
sentit tant l’alcalde com el seu equip de Govern i, per tant, proposem al Ple que adopti els següents
acords:

El primer, encarregar a l’equip de Govern redactar un decàleg de publicitat municipal, tenint en compte
el decàleg de bones pràctiques, per una publicitat no sexista.

En segon lloc, que l’Ajuntament habiliti a través de mètodes telemàtics i presencials, canals per tal que
la ciutadania pugui denunciar casos de publicitat sexista.

Tercer, formar la Policia municipal per a la detecció, als carrers de Tortosa, de publicitat sexista o altres
representacions que normalitzin i reprodueixin la violència masclista.

En quart lloc demanem donar un marge d’entre 3 a 6 mesos després de l’aprovació d'aquesta moció,
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per comunicar als mitjans de comunicació locals que si tenen anuncis sexistes o pàgines de contacte en
les seves pàgines, es retirarà la publicitat institucional de l’Ajuntament de Tortosa. 

I informar a diverses entitats dels acords presos. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau Senyor alcalde, regidores,  regidors, senyor Rodríguez, anem
a veure, permeti’m parlar de....

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Dalmau, li he tornat a escatimar un altre minut.
Perdoni, no....

Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: No ja. Ja estic acostumat, eh. Jo ja sé que vostè m’ho escatima
tot, però bé, fem el que podem. Bona voluntat n’hi ha.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Ha vist aquesta vegada, que no se n’ha adonat vostè, que li
he fet jo, per tant, si li sembla pari, li torno a ficar el temps i tornem a començar.

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Sí, sí. Fiqui’l, fiqui’l.

Bé, o sigui, jo, permeti’m, senyor Rodríguez, parlar del concepte de mocions oportunistes. Són aquelles
que aprofiten un tema totalment raonable –ho subratllo– i en un moment oportunista fan, en el fons, un
‘spits’ purament polític, populista i demagògic.

Partint de la base de la meva solidaritat –que sempre l’he manifestada allí on he anat– amb la lluita
antisexista i antimasclista i, com és lògic, amb el Dia Internacional de la Dona el dimecres proper, tinc
que manifestar que la moció s’estructura en una extensa relació de normes envers el tema i,  acte
seguit, en una relació de conceptes i termes tòpics, amb punts comuns i usuals de confluència que
cobreixen totes les possibilitats de raonament o de propostes d’actuació que pretenen donar alçada i
contingut a la moció.

Parlen de societat sexista, heteronormativa i, per tant, diuen heteropatriarcal. Parlen d’igualtat home i
dona, i hi estic totalment d’acord, entenent que es refereix a la igualtat qualitativa, que no tant a la
quantitativa, és a dir, hi ha que possibilitar l’accés de la persona –sigui home o dona– qualificada als
llocs qualificats.

Estem d’acord en el punt clau de la moció, és a dir, de la publicitat jo ampliaria l’objectiu, és a dir, a la
comunicació  en  general.  La  comunicació  en  general  és  o  pot  ser  un  dels  espais  de  transmissió  i
reproducció de models sexistes o masclistes i que, en conseqüència, estem d’acord que cal millorar.

Estem d’acord en la lluita contra qualsevol tipus de violència, sigui física o psicològica. I en aquest camí
queda molt tros per recórrer per part de tots, és a dir, per les persones –en genèric, dones i homes–
individualment i, a través de les institucions, col·lectivament. Per tant, caminem en aquest camí.

No obstant,  vostès ho reconeixen,  l’Ajuntament,  nosaltres,  el  Ple de Tortosa ja  vam aprovar un Pla
d’igualtat municipal, que vostè crec que va tenir una participació important. I també –cal ressaltar-ho–
expressen que l’equip de Govern ha manifestat la sensibilitat per acabar amb el sexisme i la violència
masclista.  En  aquesta  línia  entenem  que  hem  de  ressaltar  la  confiança  amb  l’Ajuntament  i,  tot
manifestant que estem d’acord amb les propostes que fan, ens abstindrem. Ens abstindrem perquè
estem d’acord en el fons de la moció, el que no estem d’acord en la forma.
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Intervenció de la Sra. Dolors Bel
Tot seguit pren la paraula la Sra. Dolors Bel: Sí, gràcies senyor alcalde. Senyores i senyors regidors, en
primer lloc, i tot i que jo no soc la proposant de la moció i, per tant, no em toca defensar-la, no em puc
estar de dir que no puc estar gens d’acord amb l’inici del discurs del senyor Dalmau perquè penso que
no és gens oportunista aquesta moció. I com a dona he d’expressar-li el meu total desacord.

Dit això, senyor Rodríguez, vagi per endavant que nosaltres li votarem a favor la seva proposta perquè
entenem que defensa una lluita contra el sexisme i les desigualtats per raó de gènere. I ho farem per-
què el sexisme i l’homofòbia no tenen cabuda en el nostre ideari socialista. 

El valor distintiu del projecte del Partit Socialista és la lluita per les igualtats, volem combatre les acti-
tuds i les accions que generen discriminacions. I ja ho hem fet en aquest Ple en diverses ocasions  amb
mocions com la d’adhesió a la xarxa de ciutats lliures de tràfic de dones, xiquetes i xiquets; xarxa re -
centment constituïda i de la qual podem estar satisfets que Tortosa en forma part des dels seus inicis.

Ho hem fet també amb la moció presentada l’any passat demanant un treball digne i un salari just per
justícia de gènere, en què denunciàvem la bretxa salarial entre homes i dones.

Ho hem fet també amb la moció en defensa de les polítiques de lluita contra la violència masclista vers
les dones, que vam presentar també al 2014 en aquest Ple, així com altres mocions en defensa d’igual-
tat de les dones.

I ho fem també amb una moció per desenvolupar plans d’igualtat interns, que garanteixin la igualtat real
de gènere en les institucions locals. Aquesta la vam presentar el 2015.

Per tant, als socialistes ens avala que, com a gent d’esquerra i feministes, volem canviar les actituds
que discriminen a les persones que no toleren la diferència i que no ens considerin a totes les persones
ciutadans i ciutadanes de ple dret. Perquè aquestes actituds contribueixen a degradar la vida política,
social de la ciutadania i denigren la igualtat tan necessària per a construir la democràcia.

Per tant, ens sembla molt correcte que l’Ajuntament elabori un decàleg de publicitat per evitar la publici -
tat sexista. També ens sembla bé que es creïn canals telemàtics i presencials per tal de que la ciutada-
nia pugui denunciar casos de publicitat sexista. O ens sembla molt bé que es formi a la Policia Local per
detectar casos de publicitat sexista al carrer.

No podem tolerar les actituds que ens retrotrauen a una societat amb més desigualtats per raons de gè-
nere, que són discriminatòries i aprofundeixen en actituds masclistes que tenen conseqüències fatals
per les dones. 

Perquè el socialisme neix precisament per combatre les desigualtats i per tot l’exposat, li reitero el nos-
tre vot a favor. Gràcies.

Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la  paraula el  Sr.  Jordan: Sí,  senyor alcalde, regidors i  regidores,  des de Movem
Tortosa també donarem suport a aquesta moció que presenta la  CUP perquè coincidim en què cal
treballar encara molt per aconseguir la igualtat real entre homes i dones al nostre país i a la nostra
ciutat.

Ens  sumem  a  la  preocupació  de  que  encara  perduren  moltes  actituds  sexistes,  moltes  actituds
masclistes i, per tant, que encara veuen o pensen que l’home pel fet de ser home és superior a la dona.
En aquest sentit voldríem recordar dos polèmiques que han succeït durant aquests últims dies en el
nostre entorn. La primera –també ho ha dit vostè– unes paraules d’un eurodiputat polonès, no?, on
clarament deia que, per exemple, les dones havien de cobrar menys perquè la seva feina era menys
valuosa que la  dels  homes;  o també a Barcelona hi  ha hagut  tota  una polèmica en relació a una
discoteca que ha fet també tota una publicitat totalment indigna i molt sexista.
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A partir d’aquí i, a més a més, tenint en compte que aquesta setmana és el Dia Internacional de la
Dona, s’escau més que mai que tiréssim endavant propostes en aquest àmbit. I, concretament, vostès
fan tota una sèrie de propostes, que no les repetiré, per anar erradicant a poc a poc la publicitat sexista
de la nostra ciutat. 

Nosaltres també després presentarem una altra moció relacionada amb el tema de la dona i, per tant,
crec que és ja suficient explicar, no?, que des del nostre grup municipal, des de Movem Tortosa també
donem suport a la seva proposta.

Intervenció de la Sra. Viña
Seguidament pren la paraula la Sra. Viña: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, en aquesta moció vostès
ens enumeren tot un seguit de lleis vigents envers la defensa de la igualtat i en els drets entre homes i
dones. En aquesta enumeració acaben dient que l’Ajuntament de Tortosa té un Pla d’igualtat municipal
vigent. 

Ens enumera també uns eixos i unes accions previstes per aquest Pla. I després d’uns raonaments i
criteris, la CUP ens fa unes propostes de desenvolupament. Considerem que és molt legítim fer-ho però
és  evident  que  les  línies  i  el  desenvolupament  d’aquest  Pla  es  prioritzarà  de  la  forma  en  què
considerem des de l’equip de Govern i dels tècnics que ho estan duent a terme. I en aquest moment,
les prioritats i els tempos considerem que no són aquests. 

Així que, tenint en compte que estem duent a terme el compliment de la normativa vigent i que estem
desenvolupant  el  Pla d’igualtat  prioritzant la  no discriminació,  valorem les seves propostes però en
aquest moment no tindran el suport del grup d’Esquerra Republicana.

Intervenció de la Sra. Roigé
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, per part nostra aquest és
un tema que ens preocupa pel que fa a llenguatge sexista, pel que fa a complir la normativa pel que fa a
la publicitat municipal i, per tant, vetllem en el compliment de la llei i podem dir que no portem a terme
publicitat sexista per part de l’Ajuntament i, per tant, complim amb el Pla d’igualtat que ja vam aprovar i
que s’ha fet esment en aquest plenari.

I a la vegada, pel que fa als punts que ens diu a la moció, tenim els suficients canals per tal de poder
denunciar  aquella  publicitat  sexista.  Igualment  la  Policia  actua  dintre  del  marc  de  la  nostra
competència.

I, evidentment, mentre no canviï la llei, l’Ajuntament no podrà arribar a sancionar aquells mitjans de
comunicació que utilitzin llenguatge sexista, perquè no és el cas nostre ni és la nostra competència.

Però, en tot cas, tenim present a dia d’avui els mitjans que ens està posant aquí com exemple, que ens
diu ‘inclosos els contactes o semblants’ que, per tant, aquell llenguatge sexista també entenem que
sigui  incloent  contactes  o  semblants,  tenint  en  compte  que  pràcticament  tots  els  mitjans  de
comunicació a dia d’avui tenen un apartat de contactes i semblants, amb això dono per fet i entenc que
tant vostès com Movem o com el PSC a partir d’ara tampoc portaran a terme cap publicitat dintre de
cap mitjà, és a dir, com a partit polític no s’anunciaran ni faran cap anunci ni acte electoral ni cap
anunci  del seu partit polític dintre d’aquests mitjans de comunicació que utilitzen aquesta secció de
contactes. Ni tampoc enviaran aquestes notes de premsa. Serà, suposo, a partir de demà perquè avui la
CUP ha enviat una nota de premsa a aquests mitjans de comunicació que tenim aquí, siguin a nivell
territorial, siguin a nivell nacional.

Però, per tant, nosaltres estarem amatents a que vostès compleixin amb el que han aprovat i, per tant,
no participin donant publicitat ni donant recursos econòmics ni posant diners dintre d’aquests mitjans
de comunicació que tenen aquest apartat de contactes.

Intervenció del Sr. Rodríguez
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, agrair en primer lloc el vot favorable del PSC i de
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Movem Tortosa i l’abstenció del Partit Popular.

Simplement comentar que, bé, diu que és oportunista parlar del sexisme. Del sexisme s’ha de parlar
avui, demà i qualsevol altre dia de l’any i, a més, amb discurs polític perquè aquí el que hem vingut a fer
és política.

I parla de que demanem coses utòpiques. Doncs bé, segurament la igualtat, ara mateix amb la realitat
que tenim, potser soni utòpic però hem de treballar per apropar-nos a aquesta utopia. Per a nosaltres
no és una utopia, és una necessitat. Ja veiem que per al Partit Popular, doncs, això és una cosa que
està en segon o tercer terme.

La veritat és que ens sorprèn perquè nosaltres en la  quiniela que havíem fet esperàvem que aquesta
moció es votés a favor perquè és pràcticament una moció que és a cost zero, que a més ho recull ja el
Pla d’igualtat que està aprovat per aquest Ajuntament; i l’únic que sol·licitàvem és que s’apliquessin
alguns punts d’aquests Pla d’igualtat.

Amb l’excusa de dir que ja ho contemplen i tal, doncs, una vegada més tenim aquest model de governar
que s’ha imposat aquí a Tortosa ja fa anys, en el que tot el que ve de l’oposició ni s’escolta ni s’agafa.
Ho lamentem.

Lamentem, a més, que aquest sigui el tarannà que hagi adoptat Esquerra Republicana. No ens sorprèn
que Convergència i Unió una altra vegada faci el mut, però el que sí demanem és que no es diguin
coses...,  nosaltres  en  cap  moment  hem demanat  que  se sancioni  a  empreses  per  fer  anuncis  de
contactes. Nosaltres hem demanat que es retirin els anuncis de l’Ajuntament, els anuncis institucionals
d’aquells mitjans que tenen anuncis de contactes, i que no són tots els mitjans de les Terres de l’Ebre.

I, en tot cas, el que demanàvem és que a vostès, com a responsables d’una Administració pública que
serien els primers interessats en combatre el sexisme i, per tant, en transformar la realitat i en actuar
incidint en la realitat, demanàvem que retiraren el suport a aquests mitjans fins que facin aquest canvi,
perquè n’hi ha d’altres mitjans que no tenen aquests anuncis. Per tant, vol dir que el negoci és viable
sense els contactes i anem avançant per construir aquesta societat més igualitària.

Perquè a més, entre altres coses senyora Roigé, això ho té en el Pla d’igualtat que vostès van presentar
en aquest Ple, el anar acabant amb aquests anuncis de contactes. Per tant, no entenem que ara, en
comptes d’assumir la responsabilitat i dir ‘no, nosaltres és que com aquest no el considerem un tema
prioritari, no votarem a favor, no. Ara vostès no faran comunicats de premsa ni s’anunciaran...’. Doncs,
suposo que la CUP –igual que el PSC o Movem– farem el que considerem oportú en aquell moment, no
el que ens digui vostè. 

I..., puc seguir? Moltes gràcies. I, en tot cas, la responsabilitat que tenien vostès aquí com a Govern de
la ciutat, que era aplicar una sèrie de mesures que s’estan fent ja en altres ajuntaments i que, a més
torno a dir, tenint un cost zero i que són un bon exemple per anar canviat aquestes actituds sexistes i
aquest model de masculinitat que parla el seu mateix Pla, doncs, resulta que vostès es renten la mà i,
damunt de no acceptar la responsabilitat, traslladen la responsabilitat als altres.

*-*-*

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 la 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
CiU (8) i ERC-AM (4); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del
PP.
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11 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA ECOLOGISTA
PER  DEMANAR  UNA  AMPLIACIÓ  DEL  SERVEI  D’ASSESSORAMENT  A  LA  CIUTADANIA  ENVERS  LES
HIPOTEQUES AMB CLÀUSULES IL·LEGALS.

Se  sotmet  a  debat  del  Ple  la  següent  proposta  subscrita  pel  grup  municipal  Candidatura  d’Unitat
Popular – Alternativa Ecologista:
 
“ L'actual crisi econòmica que viu l'Estat espanyol i el nostre país, té moltes raons. Una d'elles ha estat
la irracionalitat de bancs i caixes, que van contribuir a l'aposta per l'especulació com a model productiu
per  generar  riquesa.  A  més  a  més  de l'especulació,  per  augmentar  els  seus  guanys,  han  utilitzat:
clàusules  terra,  assegurances  de  cobertura  hipotecària  que  sobrecarregaven  innecessàriament  les
quotes de les famílies, accions preferents, deute subordinat, crèdits hipotecaris en què el preu s'havia
determinat mitjançant l’índex de referència de préstecs hipotecaris,  comissions bancàries abusives,
despeses indegudament cobrades en la formalització de les hipoteques, entre moltes altres. Situant la
banca, com un dels sectors econòmics amb més denúncies per les persones consumidores.

Entre  1997  i  2007  es va generalitzar l'aplicació de les anomenades “clàusules sòl i sostre” que són
aquelles  clàusules imposades per  les entitats de crèdit  en els  contractes  de préstec amb garantia
hipotecària  a  tipus  d’interès  variable.  Aquestes  clàusules  tenen la  funció  econòmica  de  limitar  un
escenari de descens de tipus d’interès ("clàusula sòl") i, paral·lelament, acotar una pujada de tipus fins
a un tipus prefixat per la mateixa entitat ("clàusula sostre").

Les clàusules sòl han estat incorporades pels bancs com una condició per a la concessió de crèdits a
tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb garantia hipotecària, fet que constitueix un
desequilibri en els drets i obligacions de les parts en perjudici de les persones consumidores, ja que la
"clàusula sòl" es troba configurada de tal manera en la seva redacció que el client no es beneficia mai
de les baixades dels tipus d’interès.

Segons algunes estimacions, pot haver-hi entre dos i tres milions de contractes amb aquesta clàusula a 
l'Estat espanyol.

El 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que declarava nul·les les clàusules
sòl. A partir d'aquest moment, i de manera progressiva, diverses entitats bancàries han deixat d'aplicar
els efectes d'aquesta clàusula. Existeix el dret reconegut d'iniciar un procés pel retorn de les quantitats
pagades des d'aquesta data.

Finalment,  i  malgrat un informe de l’advocat general del TJUE que aconsellava la no retroactivitat del
retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 "per circumstàncies excepcionals", entre les que es
troben "les repercussions macroeconòmiques sobre el sistema bancari d'un estat membre que ja es
trobava debilitat", el TJUE ha fallat en favor de la retroactivitat des del moment de la signatura dels
crèdits hipotecaris que contenien aquesta tipologia de clàusules.

Però  malgrat  tot,  la  via  de  retorn  d'aquestes  quantitats  no  serà  fàcil,  essent  necessari  un  bon
coneixement dels drets de les persones usuàries de les entitats bancàries i de la manera de poder
exercir-los.

D'altra  banda la  sentència  705/2015  de 23 de desembre del  Tribunal  Suprem va declarar  com  a
abusives  les  clàusules  que  imposen  a  la  persona  que  contracta  el  crèdit  totes  les  despeses  de
formalització d'hipoteques, quan l'haurien assumir els bancs en la seva totalitat, perquè són les entitats
les  interessades  a  registrar  l'escriptura  hipotecària.  Des  d'aquell  moment,  l’Audiència  Provincial  de
Saragossa, un jutjat de Pontevedra, un altre jutjat de Granollers i un d’Oviedo, almenys, han donat la raó
als i les clients. Aquesta circumstància afecta al menys a sis milions d'hipoteques a l'Estat espanyol i
aplana el camí a tots els consumidors i consumidores que volen recuperar els diners pagats en excés en
la formalització de la seva hipoteca.
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Per això es fa necessari un assessorament de primera acollida amb caràcter objectiu, gratuït i universal,
no  només  per  identificar  correctament  cada  casuística  i  indicar-ne  les  passes  a  seguir,   sinó  per
assegurar-ne un accés universal i equitatiu. Les administracions públiques han de defensar de manera
activa la ciutadania. No es pot deixar a la bona voluntat de la banca els aspectes tècnics a negociar, les
clàusules sòl, sostre, les preferents... demostren que la banca només pensa en guanyar diners, i si fa
falta, a qualsevol preu.

Per evitar possibles abusos o males praxis per part  d'assessories privades que puguin trobar en la
debilitat de les persones reclamants i la confusió dels mecanismes una oportunitat de lucre, pren molt
de sentit aquesta primera acollida als serveis municipals. És també important poder garantir la defensa
jurídica d'aquelles persones i/o col·lectius més vulnerables que no poden accedir als honoraris previs
necessaris per interposar les seves demandes civils quan les entitats no l'atenguin d'ofici. En els casos
que es tracti de persones afectades per l'impagament del seu crèdit hipotecari, poden ser assumits per
les oficines d'intermediació de deutes en l'habitatge o les oficines municipals de l'habitatge.

A banda, reclamem que les entitats financeres paguin tots els diners a les persones afectades tal i com
diu la sentència del TJUE i la del Tribunal Suprem i exigim que el Govern central no faci cap maniobra
per protegir els bancs, tal i com malauradament ha fet fins ara cada vegada que hi ha hagut un cas
d'abusos. El codi de bones pràctiques anunciat pel Consell de Ministres perquè les entitats financeres,
de manera voluntària, retornin els diners cobrats indegudament per les clàusules  sòl poden motivar
nous enganys i fraus de la banca En lloc d'aquesta intervenció improvisada a favor de la banca, el que el
Govern ha de fer és complir les seves obligacions legals de protecció als consumidors i consumidores, i
executar  de manera immediata,  universal  i  gratuïta  una sentència  tan important  el  inapel·lable  del
màxim Tribunal Europeu, promovent una solució extrajudicial de resolució del conflicte.

No cal esperar que sigui  la  justícia,  cas a cas, la que resolgui  un problema que neix  de les males
pràctiques de les entitats bancàries, per tant ha d'operar una posició comuna harmonitzada amb el
Banc d’Espanya que elimini aquesta clàusula dels contractes hipotecaris. És imprescindible articular els
mecanismes normatius necessaris que permetin reparar el dany causat. No es pot oblidar que aquestes
clàusules van ser un element fonamental de la crisi social de l'habitatge. Per culpa de les  clàusules
abusives milers de persones es van veure obligades a deixar de pagar les quotes hipotecàries  i,  en
última instància, van ser desnonades.

Per  tot  això  el  grup  municipal  de la  CU-Ae  de Tortosa,  proposa  al  Ple  de l’Ajuntament  de Tortosa,
l’adopció dels següents acords:

1. Instar  el  Govern  de  l’Estat  que  comunique  al  Banc  d'Espanya,  com  a  organisme  regulador,  la
necessitat  d'impulsar  una campanya de comunicació per  part  de les  entitats financeres per  tal  de
garantir  la correcta informació per al conjunt de les persones afectades, dels seus drets i  els seus
deures pel que fa a la reclamació contra les clàusules sòl.

2. Contractar personal especialitzat en clàusules terra, sostre o semblants, bé per reforçar l'Oficina de la
Borsa d'Habitatge o bé per habilitar un espai d'assessorament al públic o bé qualsevol altre organisme
públic supramunicipal, durant un període mínim de 3 mesos. L'objectiu ha de ser oferir serveis gratuïts
de primera acollida (informació i assessorament) per garantir un assessorament objectiu i equitatiu en
defensa dels drets de les persones afectades per les clàusules sòl i sobre els crèdits contractes en base
a l’índex de referència de préstecs hipotecaris (IRPH).

3. Convocar, a través de l’OMIC del Baix Ebre, a les persones directores de bancs i caixes del municipi
per  instar-los  a fer  totes les accions possibles per  realitzar  una correcta  informació  i  atenció a les
persones afectades i a facilitar-los les tasques que han de portar a exercir el seu dret de devolució
reconegut a la sentència del TJUE. En aquestes reunions hi estaran convidades, a més de les forces
polítiques amb representació al consistori, els/les representants de les associacions de veïns i veïnes
del municipi i la Plataforma de Persones Afectades per les Hipoteques (PAH).

4. Iniciar  una  campanya  informativa  adreçada  a  tota  la  població  explicant  on  es  podrà  rebre
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l'assessorament gratuït i independent.

6. Traslladar aquests acords a les associacions de consumidors del municipi, a les entitats bancàries
del municipi,  al Govern de l'Estat, al Govern de la Generalitat  i  les associacions de consumidors/es
locals.  “

*-*-*

Intervenció del Sr. Rodríguez
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de la CUP-Ae, senyor
Xavier Rodríguez Serrano: Bona tarde. Com a CUP Alternativa Ecologista, el que demanem en aquesta
moció és que les clàusules sòl, les clàusules terra o les clàusules sostre que en el seu moment la banca
va obligar als clients a signar per poder rebre un préstec, el que demanem és que aquestes clàusules
que  han sigut  declarades  il·legals  per  un  tribunal,  el  que  demanem és  que  l’Ajuntament  creï  una
estructura municipal per poder assessorar a les persones que es van veure perjudicades per l’aplicació,
per part de la banca, d’aquesta clàusula.

Això es va produir entre el 1997 i el 2007, amb el qual la banca, a tota persona que volia signar una
hipoteca  o  un  contracte  amb la  banca,  li  imposava  que  si  els  tipus  d’interès  baixaven –perquè  la
tendència..., la banca no és tonta i ja sabia que la tendència, per la conjuntura internacional, la Reserva
Federal americana ja estava abaixant els tipus d’interès, s’apropaven als mínims històrics del 0% que
hem tingut els darrers anys–, i la banca en previsió d’això –perquè sabia que desprès el Banc Central
Europeu faria el mateix que la Reserva Federal americana–, doncs, la banca el que va fer és obligar als
clients a que si els tipus d’interès baixaven més allà de l’1% el client continuaria pagant un 1%, tot i que
a la banca els diners li costaven menys del que pagava el client, perquè ells havien d’assegurar el seu
marge de benefici.

I direm, doncs una més, no?, perquè la banca ja no ens sorprèn. Van demanar, van apostar al joc de la
ruleta  russa  de  l’especulació  i  quan  van  perdre,  en  comptes  d’acceptar-ho  responsablement,  van
demanar  al  ‘papa  Estado’  que  els  rescatés  amb  diners  públics.  Es  van  encarregar,  de  manera
planificada i organitzada, de robar amb les preferents, especialment a la gent més gran. Van demanar
també un canvi en la Constitució per poder garantir que cobrarien el deute de l’Estat espanyol. Van
rebre regals com alguns bancs al preu d’1€, amb totes les seves infraestructures i clients. I, per tant,
com  no  és  la  primera  vegada  que  passa,  el  que  des  d’aquí  demanem  a  l’equip  de  Govern  i  a
l’Ajuntament és que no es deixi sola a la gent, que se l’acompanyi en aquesta lluita amb la banca,
perquè no ens podem fiar de l’assessorament que pugui fer la banca amb les persones que vagin a les
sucursals a informar-se.

I no és un tema baladí, no és tema menut perquè s’estima que a l’Estat espanyol entre 2 i 3 milions
d’hipoteques estan afectades per aquestes clàusules. Fen una regla de tres, perquè no hi ha dades a
nivell  local, si ho traslladem podríem dir que entre 1500 i 2000 persones, més o menys, a Tortosa
podrien tenir aquestes clàusules en les seves hipoteques. 

Fins i tot, demanaríem que l’assessorament es fes també perquè hi havia tota una sèrie de coses que
s’havien de..., que el banc obligava al client a pagar com, per exemple, els notaris, ja que les despeses
per fer una hipoteca –i que també una sentència li ha dit a la banca que són ells els qui haurien de
pagar la banca–, per tant, es parla de que a nivell estatal podria afectar a 7 milions de persones i, per
tant, estan parlant de que a Tortosa i als pobles de Tortosa fins a 4000 persones es podrien veure
afectades per aquest fet. Per tant, és un volum de gent important, és un tema específic, molt específic,
que les agències de consum que tenim aquí a Tortosa no tenen personal que sigui específicament per a
aquest  tema i  per  això  el  que  proposem,  com a CUP Alternativa  Ecologista,  és  un  assessorament
específic,  especialitzat  en  el  tema,  de  primera  mà,  que  faci  una  primera  acollida,  que  sigui  un
assessorament objectiu, gratuït i universal. I creiem que ha de ser així perquè, com hem dit abans, no
ens podem fiar de que la banca assessora correctament als seus clients i, com a Administració pública,
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hem de tenir una actitud activa, hem de defensar a la nostra ciutadania davant d’un monstre que, som
conscients –perquè sempre ha fet el mateix– de que quan hi ha un conflicte, l’únic que vol és guanyar
diners.

El que nosaltres demanem, concretament, és que s’insti al Govern de l’Estat a que comuniqui al Banc
d'Espanya, com a organisme regulador, la necessitat d'impulsar una campanya de comunicació per part
de les entitats financeres per tal que arribi la informació correcta al conjunt de les persones afectades,
perquè això la banca no ho està fent actualment. Contractar personal especialitzat en clàusules terra,
sostre o semblants, per reforçar l'Oficina de la Borsa d'Habitatge municipal o bé per habilitar un espai
municipal d'assessorament al públic o bé reforçar qualsevol altre organisme públic supramunicipal que
se decideixi des de l’equip de Govern. Demanem també que es convoqui, a través de l’OMIC del Baix
Ebre, a totes les persones directores de bancs i de caixes del nostre municipi per instar-los a que es
posin en contacte amb els clients i els hi facilitin tot aquest procés de negociació. I iniciar una campanya
informativa adreçada a tota la població explicant on es podrà rebre aquest assessorament.

Des  de  la  CUP Alternativa  Ecologista  hem comprovat  quins  mecanismes  hi  ha  per  assessorar-se  i
presentem  aquesta  moció  perquè  considerem  que  no  estan,  no  tenen  els  suficients  recursos  per
atendre aquest volum de demanda.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde....

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Ara en té tres, eh, senyor Dalmau.

Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau:  Tres me’n fica? Bé, amb dos en tindré prou. Bé, gràcies.

Bé, senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, senyor Rodríguez, el tema és punyent i el tema
és important, ja que , com vostè ha dit i tots sabem, afecta i afecta de forma dolorosa a molts ciutadans,
no?

El tema de les hipoteques amb unes clàusules que s’han declarat il·legals o que no procedeixen, doncs,
està aquí i és un tema que hi ha que donar solució a tots els nivells, directius i polítics, d’aquest país,
no?

En fi, jo veig que, llegint els acords que vostè proposa, que el fil conductor de totes les propostes d’acord
plantejades és el de donar informació, no? I em pareix molt correctament, perquè el primer pas per
solucionar un problema és informar i estar ben informat, no?

I,  a  més,  l’altre  punt  que vostè  planteja  aquí  em pareix  molt  correcte,  que  és  donar  suport  a  les
persones afectades pel que es denomina clàusules sòl i també, d’alguna forma, clàusules vol perquè
també anaven lligades unes i altres, no? I altres aspectes, com són les despeses –en el seu moment,
quan es va contractar el préstec hipotecari– de notaria, de registre i totes aquestes despeses que van
connexes a la petició d’un préstec hipotecari, no?, que l’Adjudicatura ja ha assenyalat que tampoc no és
lògic, no és just que recaiguin en el ciutadà, sinó que ha de recaure en les entitats bancàries, no?

Estem d’acord amb la necessitat de reforçar la comunicació, la informació, l’assistència als ciutadans
que es troben en les situacions descrites, que es facin mesures com la que vostè diu d’instar el Govern
de  l’Estat  per  a  que  comuniqui  al  Banc  d’Espanya  la  necessitat  d’impulsar  una  campanya  de
comunicació per a que la ciutadania sàpiga el què ha de fer. Parla també de contractar a personal
especialitzat en clàusules terra, sostre o semblants per reforçar l’Oficina de la Borsa d’Habitatge. I en la
direcció final d’ajudar, informar i assessorar a la ciutadania, parla també, a través de l’oficina del Baix
Ebre, de l’OMIC del Baix Ebre que es convoquin als directors de caixes, etc., de sucursals per a....  I
després parla també d’una campanya informativa, no? A mi això em pareix correcte i, des de  luego,
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estem plenament d’acord.

El que jo ja no veig tan clar és el paper que tenim l’Ajuntament de Tortosa, el Ple de l’Ajuntament de
Tortosa en aquest tema.  Sí  home,  de reforçar,  d’ajudar,  d’això,  però que tampoc és un paper molt
definit, molt clar, eh. Entenc, torno a dir, que l’Ajuntament, com a institució pública, ha de fer tot el
possible per ajudar i informar als ciutadans que es troben en aquesta situació tan, com he dit al principi,
dolorosa. Però tampoc veig que sigui aquest un paper fonamental. Per tant, estic plenament d’acord
amb tot el que vostè diu, però no acabo d’entendre del tot quin és el nostre paper. Per tant, la nostra
postura, la meva postura serà d’abstenció.

Intervenció del Sr. de la Vega
A continuació pren la paraula el Sr. de la Vega: Gràcies. En referència a aquesta moció vagi per davant
que la votarem a favor perquè estem d’acord en el fons i en la forma de la moció. Entenem que sí, que
és veritat que aquests darrers anys hi ha hagut pràctiques abusives per part de les entitats bancàries,
que han afectat a moltíssimes persones. I no solament les clàusules sòl; amb les assegurances que
t’obligaven a signar per poder tenir una hipoteca, no et donaven l’hipoteca si no feies l’assegurança del
pis amb la mateixa hipoteca o, per exemple, unes altres pràctiques com van ser les accions preferents –
que era un altre timo que les entitats bancàries de manera descarada aplicaven als seus clients– o, per
exemple, totes aquelles despeses abusives per serveis que et prestava la banca o quan formalitzaves
les pròpies hipoteques. Per això estem d’acord amb la moció que s’ha presentat.

I també hem de dir que sí que és veritat que ara hi ha tot un negoci, que si vas seguint els mitjans de
comunicació  hi  ha  tot  un negoci  de  les  empreses d’assessorament  i  jurídiques que ofereixen a  la
població els seus serveis per recuperar aquests diners, però no són una garantia. I hi ha famílies que
per desgràcia, pels ingressos que tenen a la unitat familiar no es poden permetre pagar una despesa
jurídica que no et pugui garantir al 100% que tu després rebràs la clàusula sòl.

La  clàusula  sòl  jo  diria  que la  gran majoria  d’hipoteques d’aquella  època i  d’aquells  anys  incloïen
clàusules sòl, vull dir, molta gent que conec, evidentment, ho han comentat –és el meu cas també– i les
entitats bancàries puc afirmar clarament que pot haver-hi algunes que han donat més facilitats, però hi
ha entitats bancàries que vas a preguntar per les clàusules sòl, te diuen que de moment no saben res.
S’ha aprovat una normativa també a nivell estatal, un decret del 2017, que et facilitava això, però és
insuficient. I és insuficient. I jo reconec que és insuficient i crec que hem de fer més passos en aquesta
línia. Em consta que també l’oficina del Consell Comarcal també informa sobre aquest tema. 

És veritat, de totes maneres, que estem demanant un nivell tècnic de coneixement als funcionaris que
també  s’ha  de  resoldre,  i  jo  crec  que  aquesta  moció  també  va  en  aquesta  línia.  I  entenc  que
l’Ajuntament de Tortosa –com uns altres ajuntaments com podrien ser l’Ajuntament d’Hospitalet i altres
ajuntaments– ho estan fent avui en dia. I jo crec que l’Ajuntament de Tortosa s’ha de sumar en aquesta
línia.

I  que des del Partit dels Socialistes, evidentment, sempre que sigui donar un pas cap endavant en
aquest sentit, en protegir els drets de les persones i en situacions, a més, que clamen al cel –com és
aquest cas– estarem a favor. Per això, vagi per davant, que el nostre vot és favorable.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde regidors, regidores, des de Movem Tortosa
també donarem suport a aquesta moció.

Bé,  ja  s’ha dit  pràcticament tot.  Les clàusules sòl  han estat declarades il·legals.  Això ha provocat i
provoca una preocupació a un sector de la població molt important, com vostès han comentat, perquè
hi ha moltíssima gent afectada i, per tant, la gent necessita i busca solucions sobre aquest tema que,
evidentment, en un moment de crisi econòmica com l’actual i amb tot el que ha passat amb la banca i
amb els habitatges, és absolutament importantíssim donar-li resposta.

En aquest sentit, molts ajuntaments governats per coalicions com les nostres, precisament el que han
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fet ha sigut crear un servei específic per assessorar de manera pública a tots els ciutadans i ciutadanes
que vulguin conèixer quina és la seva situació concreta.

Sap també vostè que quan ens va dir que presentaria aquesta moció, el nostre grup també la volia
presentar i, finalment, vam dir que com ja la presentaven vostès, doncs, que no hi havia cap problema.
I,  per  tant,  nosaltres  estem  totalment  d’acord  en  què,  per  una  banda,  hi  hagi  una  campanya  de
comunicació per part de les diferents entitats financeres, dels diferents bancs, que realment no estan
assessorant ni informant; i per una altra banda, que es reforci des de l’Ajuntament la informació en
aquest sentit. A l’igual que tenim una borsa d’habitatge a nivell de Tortosa, una borsa d’habitatge a
nivell  comarcal  –i  es complementen–, pensem que també l’Ajuntament en aquest  sentit  ha de ser
protagonista i ha de donar un servei en quant a les clàusules sòl perquè estem convençuts que hi ha
milers de tortosins i tortosines afectades.

Per tant, com li deia, des de Movem Tortosa donarem suport a aquesta proposta.

Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies, senyor alcalde. Companyes i companys, bona tarde a
tothom.

La clàusula sòl és una clàusula que preveuen casi totes, casi totes les hipoteques i que el que fa és fixar
uns interessos mínims que cal pagar durant tot el temps que dura l’hipoteca, fins que tornes els diners. I
això està perquè el banc et deixa els diners a un percentatge més a com està l’Euribor. I en previsió de
que l’Euribor pugui baixar –que a la pràctica ha passat això– diuen: per molt que baixi, haurà de pagar
uns interessos que solen oscil·lar, com a mínim, del 4% – 5%.

Bé, hi ha una sentència del Suprem en què es declaren nul·les aquestes clàusules sòl, aquesta manera
de procedir i, sobretot, quan hi ha manca de transparència en què s’ha pogut explicar als que signen o
fan aquest contracte per a l’hipoteca. I llavors, el que és necessari –i que és el que demanen a aquesta
moció– és que tota aquella gent que no sàpiga com actuar per recuperar els diners, que en aplicació
d’aquestes  clàusules  sòl  la  banca  els  ha  fet  pagar  de  més,  les  administracions  els  hi  faciliten  la
reclamació.

A la nostra ciutat, els nostres habitants poden reclamar de dos maneres: o privadament –van a una
gestoria, van a un despatx d’advocats o on creguin oportú–, aquest seria un camí si el volen utilitzar.
També poden fer-ho a través d’una institució pública com l’Oficina Municipal d’Habitatge, el Consell
Comarcal  –que té  també una persona que es dedica  a aquestes  coses–,  o la  delegació  situada a
Tortosa de l’Agència Catalana de Consum –al costat del nou edifici dels serveis territorials–. Allí els hi
donaran  tota  la  informació  necessària,  els  hi  faran  arribar  i  els  hi  donaran,  els  hi  lliuraran  la
documentació  adequada  per  reclamar.  Llavors,  el  banc  té  tres  mesos  per  pagar-los-hi,  per  tornar
aquests diners. I si això no ho fa, poden reclamar per via judicial des del Servei d’Orientació Jurídica o a
través de les associacions de consumidors.

Com que ja existeixen uns procediments d’acompanyament i d’orientació públics, adreçant-se al Consell
Comarcal,  a  l’oficina  d’Habitatge o a les  dependències que he dit  abans de l’Agència Catalana de
Consum –al carrer Montcada–, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya creu que estem
dotats  d’uns excel·lents  i  suficients  serveis  públics  per  a  l’ocasió  que  es  planteja.  Per  tot  això,  no
donarem suport a la moció que presenten.

Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, abans de començar a
parlar de la moció, li voldria fer un recordatori al senyor Manel de la Vega perquè anava parlant d’un
reial decret. Recordar-li que aquest reial decret és fruit d’aquest pacte que tenen tan estable entre el
Partit Popular i el Partit Socialista a Madrid i, per tant, és fruit d’aquest pacte que hi, aquest reial decret,
perquè el van aprovar els dos.

Entrant en el tema de la moció, estem d’acord en què cal ajudar, cal assessorar a aquella gent que ha
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estat afectada per les clàusules sòl. I en això l’Administració és cert que ha de tenir un paper important
a l’hora de poder ajudar a aquella gent que més ho necessiti. Però cada Administració ha de fer el que li
pertoca i no duplicar serveis, si és que els estan prestant altres administracions públiques, com és el
cas del que està succeint aquí.

El procediment per denunciar les clàusules sòl és un procediment que s’inicia per part de l’afectat i, a
partir d’aquí, el Govern de la Generalitat ajuda, des de l’Agència Catalana de Consum, informant de què
són les clàusules, facilitant els models de reclamació –té uns models que es poden agafar aquí mateix
als serveis territorials– i que, a partir d’aquí, té que presentar-ho a l’entitat bancària. L’entitat té uns
mesos per contestar, i si no contesta pot anar al Servei d’Orientació Jurídica, que la pròpia Generalitat
també posa al a seva disposició, i des d’allí començar la via judicial.

Per tant, tenim aquest servei que ens està prestant la Generalitat i que, en tot cas, nosaltres, tot i no
tenir aquesta competència, i tot i tenir aquesta possibilitat, igualment des de l’Oficina d’Habitatge –cal
dir que tampoc ha vingut ningú a informar-se, la gent està informada i ja va al Departament de Consum
directament– estem disposats a poder acceptar i per això dintre de l’Oficina d’Habitatge tenim tots els
models per tal de poder-los fer arribar a aquella gent que ho pugui necessitar i informar-los de quin és el
procediment actual. 

Per  tant,  no  podem acceptar  que es  contracti  a  més persones –aquí  ho  acabem tot  contractant  i
contractant a més gent–, no ens cal contractar ningú perquè ja s’està prestant aquest servei. I tampoc
entenem que s’hagi de convocar de l’OMIC del Baix Ebre. És a dir, si creu que l’OMIC de Baix Ebre, a
l’Oficina de Consum del Baix Ebre ha de convocar alguna cosa, el que ha de fer és dirigir-se a l’Oficina
del  Consell  Comarcal  del  Baix  Ebre,  nosaltres  no  som ningú,  com Ajuntament,  per  dir-li  al  Consell
Comarcal el què ha de fer o deixar de fer. Per tant, entenem que ho ha de fer.

I per últim, ens diu que s’inicia una campanya informativa. Jo em remeto al que la pròpia Generalitat
està fent a través del Departament de Consum, que està engegant una campanya informativa explicant
a la gent què és el que pot fer en aquests casos.

Per tant, creiem que tot s’està complint i, per tant, tot i que nosaltres estem disposats a informar –i així
ho fem, si cal, des de l’Oficina d’Habitatge– entenem que no cal contractar a cap altra persona perquè
ja s’està fent des de la Generalitat.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, en primer lloc gràcies al PSC i a Movem Tortosa per
haver votat a favor. A més, coincidim en els discursos que han fet i, més o menys, el diagnòstic és el
mateix.

Al PP li diríem que quin paper juga l’Ajuntament? Doncs, el paper que ha de jugar l’Ajuntament aquí és
el de defensar els interessos de la ciutadaniai això és el que nosaltres demanàvem. Ja sé, o ja sabem
nosaltres que quan defensar els interessos de la ciutadania és anar en contra del capital o de la banca,
doncs, això a vostès no els agrada molt i ho volen disfressar de certes coses. Però bé, això és el que
demanàvem aquí: que l’Ajuntament optés per defensar activament els interessos de la ciutadania.

No estem d’acord amb el que se’ns ha dit tant des d’Esquerra Republicana com des de Convergència i
Unió. Nosaltres vam presentar la moció, però prèviament vam comprovar, o sigui, vam constatar que és
un problema real perquè estem parlant de que les estimacions que hem fet –aproximades, eh, perquè
ja hem dit que eren estudis–parlen de que fins a 2000 persones poden haver estat afectades al nostre
municipi  pel  tema.  I  hem comprovat  cadascun  d’aquest  serveis  que  vostès  han  anomenat  aquí,  i
nosaltres li volem dir a la ciutadania el què es van a trobar:

Si van a l’OCIC, a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor, els enviaran un correu electrònic, que
està molt bé, amb tots els passos que han de seguir i assessorament, però nosaltres pensem que hi ha
gent, primer, que ja amb el tema de les noves tecnologies té dificultats, i que interpretar un test com el
que envia l’OCIC, amb tota la bona voluntat, però que ells mateixos reconeixen que com no estan formats
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ni especialitzats amb el tema perquè és Consum –Consum avarca molts àmbits, molts camps– i aquí
estem parlant d’una qüestió molt específica, doncs, et diuen “nosaltres et podem donar això; si tens
algun dubte ens truques però no som especialistes”.

Seguim. També s’han oblidat d’anomenar el Servei d’Orientació Jurídica que està als jutjats i que és de
dilluns a dijous, de 10 a 12.30, i alguns dies –com ens ha passat a nosaltres– tampoc estan perquè és
un voluntariat que es fa des del Col·legi d’Advocats.

Tenim també l’Agència Catalana de Consum, com ha dit el senyor Monclús, al carrer Montcada 32. Allí sí
que  t’atenen,  t’expliquen  però  el  mateix  tècnic  que  ens  va  atendre  ens  va  explicar  que  ell  no  és
especialista en el tema, i que si tenim algun dubte, doncs, que li podem consultar però, evidentment,
fins i tot va dir que si la qüestió era més complicada, doncs, que podíem anar al Servei d’Orientació
Jurídica dels jutjats. 

I també està l’Oficina Local d’Habitatge, però resulta que quan vam fer la consulta, ens van aconsellar
que  ens  atendrien  millor  en  l’Agència  Catalana  de  Consum,  que  està  al  carrer  Montcada,  que
comentava el senyor Monclús.

Aquesta és la realitat. No enganyem a la ciutadania dient que hi ha no sé quants serveis. Perquè estem
parlant d’agències que parlen de consum. I el consum avarca molts àmbits. I aquí estem parlant d’una
qüestió molt específica que afecta a molta més gent de la que potser ni és conscient de que això li està
afectant. I nosaltres demanàvem que, més enllà de les campanyes que faci la Generalitat, aquí s’explica
on es pot –s’explica aquí, des de l’Ajuntament– on es pot assessorar, els ciutadans i els ciutadanes, i
que tinguérem una actitud activa.

Haguérem preferit que hagueren dit ‘doncs, no ho considerem una prioritat. Volem destinar els recursos
d’aquest Ajuntament a altres serveis i no a informar la ciutadania de com pot enfrontar-se a la banca’.
Però no diguin que hi ha moltes possibilitats d’assessorament perquè el primer que et reconeixen quan
parlen  amb tu  és  que no  tenen la  formació  específica  perquè és  una qüestió  molt  tècnica  i  molt
específica. Moltes gràcies.

*-*-*

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 la 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
CiU (8) i ERC-AM (4); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del
PP.

*-*-*

[EN AQUEST MOMENT S’INCORPORA AL PLE EL SENYOR ENRIC ROIG MONTAGUT]

*-*-*

12  –  PROPOSTA  DELS  GRUPS  MUNICIPALS  CONVERGÈNCIA  I  UNIÓ,  ESQUERRA  REPUBLICANA  DE
CATALUNYA,  MOVEM  TORTOSA  I  CANDIDATURA  D’UNITAT  POPULAR  –  ALTERNATIVA  ECOLOGISTA
D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

Se  sotmet  a  debat  del  Ple  la  següent  proposta  subscrita  conjuntament  pels  grups  municipals  de
Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Movem Tortosa i Candidatura d’Unitat Popular
– Alternativa Ecologista:

“  El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes de
desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum.
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Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc
de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta. 

El dia 23 de gener de 2017, els membres del Comitè Executiu van presentar el Manifest, els objectius,
el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El Manifest expressa el següent: 

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum 

La  consciència  nacional  i  la  voluntat  d’autogovern  del  poble  de  Catalunya  té  indubtables  arrels
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya
està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és
plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així. 

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món. Fins
al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la
seva població. 

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir el seu
futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de
Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum. 

Posem  de  manifest  que  la  voluntat  d’expressió  de  les  catalanes  i  dels  catalans  mitjançant  un
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica
que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a
decidir. 

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional, permet
la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins
ara ha estat per manca de voluntat política dels governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible
d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als
problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents. 

Les  persones,  entitats,  organitzacions  i  institucions  que  signem  aquest  MANIFEST  entenem  el
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural,
la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços. 

Per tot això : 

Instem  els  governs  de  Catalunya  i  de  l’Estat  espanyol  a  superar  les  dificultats  polítiques  i  els
apriorismes,  i  a  assolir  finalment  l’acord  que  estableixi  les  condicions  i  les  garanties  justes  i
necessàries per a la celebració d’un referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat
del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu. 

Reconeixem el  Parlament  de  Catalunya com la  institució  democràtica  on es manifesta  la  voluntat
popular  del  país.  Per  això  donem  suport  a  aquelles  iniciatives  i  acords  que  hi  sorgeixin  per  a
l’articulació d’aquest referèndum. 

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió dels
diversos posicionaments que els  ciutadans i  ciutadanes de Catalunya han expressat  respecte a la
relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol. 

Afirmem que  la  cultura  democràtica  reclama solucions  polítiques als  problemes polítics.  I  ho  fem
apel·lant  al  mecanisme  fonamental  de  què  disposen  les  societats  modernes:  el  coneixement  i  la
validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot. 

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari un
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debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que
avui es manifesten a Catalunya. 

Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 5 d’agost de 2013, llur adhesió al
Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix. 

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar l’adhesió
a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol
ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del
Pacte Nacional pel Referèndum. 

Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Tortosa de CiU, ERC, Movem Tortosa i  CUP-AE
proposen al Ple municipal els següents ACORDS :

1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 

2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 

3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte Nacional pel
Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 

4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Pacte
Nacional  pel  Referèndum,  a  l’Associació  de  Municipis  per  la  Independència  (AMI)  i  a  l’Associació
Catalana de Municipis (ACM).  “

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Segons m’han comunicat, ho faran pel mateix ordre que
figura a la moció, les intervencions, i, per tant, tenen la paraula.... Els hi demano que no esgotin els 5
minuts cada un dels proposants perquè el ROM no està pensat per a això però, en tot cas, té la paraula
la senyora Roigé.

Intervenció de la Sra. Roigé:
Per  exposar  la  proposta  pren la  paraula  la  regidora  i  portaveu del  grup municipal  de CiU,  senyora
Meritxell Roigé i Pedrola: Gràcies alcalde, serem breus. 

Catalunya viu un moment clau en la seva història, com tots saben, i els propers mesos que culminarà
amb el treball i les aspiracions de milers de catalans i catalanes que des de fa anys treballem per tenir
un Estat propi.

Per donar aquest pas tots som necessaris i, per tant, entenem que els ajuntaments també hem d’estar
al costat perquè som l’Administració que està més propera a la ciutadania.

El 5 d’agost del 2013 l’Ajuntament ens vam adherir al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Avui donem un
pas  més  i  ens  demanem que  ens  adheríssim al  Pacte  Nacional  del  Referèndum.  Això  vol  dir  que
treballem per què ben aviat els catalans, les catalanes serem cridats a les urnes, a una consulta en què
el president de la Generalitat es va comprometre a celebrar.

Aquest Pacte manté l’aposta inicial del Parlament i del Govern de negociar fins l’últim moment, fins
l’últim minut amb el  Govern de l’Estat,  per  tant,  ningú ens podrà acusar de tirar pel dret,  sinó per
treballar, treballar i treballar per aconseguir-ho de forma consensuada.

Malauradament, ens trobem que a dia d’avui els intents de diàleg amb l’Estat han estat inútils. Tot i això
es continuarà perseverant, perquè el poble català és dialogant i ho ha demostrat així al llarg de la seva
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història.

Però que ningú ho dubti, Catalunya, els catalans, les catalanes serem el que voldrem ser i votarem en
un referèndum pel país que volem. Aquells que volen usurpar-nos un dret fonamental, que és decidir el
nostre futur polític com a poble, han de fer memòria i recordar que Catalunya i Espanya no van poder
exercir les seves llibertats durant 40 anys de dictadura. Portem 40 anys de democràcia, encara que
alguns sembla que continuen vivint en aquesta època fosca.

Per tant, per part nostra volem votar, entenem que cal votar i, per tant, des de l’Ajuntament demanem a
tots els grups que s’adhereixin també a aquest Pacte Nacional pel Referèndum.

Intervenció del Sr. Monclús
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor Josep
Felip Monclús i Benet: Gràcies, senyor alcalde.

El Pacte Nacional pel Referèndum, el manifest, el que fa és demanar que el resultat del referèndum
sigui vinculant i efectiu. I assenyala que si no es pot fer d’acord amb legalitat espanyola és per falta de
voluntat política, no per falta de vies legals.

Així mateix, insta els governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar aquelles dificultats polítiques i
els apriorismes per aconseguir un acord que ofereixi les condicions i les garanties justes i necessàries
per un referèndum.

Aquest  referèndum és una eina que cal  per  poder accedir  a  una nova república catalana.  A  partir
d’aquesta nova república podrem transformar la realitat que ens ha tocat viure fins ara, una realitat
amarga, i passar a una altra realitat més dolça –la independència de Catalunya– on estiguin garantides,
en aquesta nova la realitat, el màxim de drets socials, de drets civils i de drets polítics.

Intervenció del Sr. Jordan
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de Movem Tortosa,
senyor  Jordi  Jordan  i  Farnós:  Sí,  senyor  alcalde,  regidors  i  regidores,  des  de  Movem Tortosa,  com
sempre, defensem, hem defensat i defensarem que la solució al conflicte que existeix entre Catalunya i
l’Estat espanyol passa per la convocatòria d’un referèndum i, per tant, evidentment, també ens adherim
al Pacte Nacional pel Referèndum, entenent que els problemes polítics s’han de solucionar des d’un
punt de vista polític, no, per exemple, judicialitzant-los. I que un referèndum, en aquest cas, és la millor
eina  inclusiva  que  ha  de  permetre  l’expressió  de  totes  les  voluntats:  d’aquells  que  volem  la
independència i  d’aquells  que no volen la  independència.  I  això,  evidentment,  s’ha de fer  amb un
referèndum  que  sigui  efectiu  i  vinculant,  amb  un  debat  –també  cal  dir-ho–  escrupolosament
democràtic, plural i en igualtat de condicions.

En aquest  sentit  vull  també recordar que fa 3 mesos,  al  desembre del  2016, el  nostre grup ja  va
presentar  una moció  en aquesta  línia,  on defensàvem el  referèndum.  Per  tant,  com he dit  abans,
sempre l’hem defensat, el continuarem defensant. Tenim, des del nostre espai polític, aliats a l’Estat
espanyol  i  també a  la  Unió  Europea  que  així  ho  creuen.  I  també esperem que  la  resta  de  grups
municipals s’acabin sumant i que els catalans i les catalanes  i tortosins i tortosines poguéssim votar
per decidir lliurement el nostre futur.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de la CUP-Ae, senyor
Xavier Rodríguez i Serrano: Bona tarde.

Faré un esment al Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i també al Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals de la Carta Magna de l’ONU, que al seu article 1, és a dir, al primer article
diu “tots els pobles tenen dret a la lliure determinació”.

I  què  és  la  lliure  determinació?  Doncs,  l’Enciclopèdia  Catalana  ens  diu  que  és  una  acció  d’una
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col·lectivitat humana que està dins un marc territorial i vol decidir lliurement el seu destí polític. I això és
el que demanem, que es respecti el dret col·lectiu d’un poble a decidir el seu futur i que la millor manera
per decidir-lo, en una societat democràtica és posar les urnes i que es manifesti la voluntat popular. Això
és el que demanem.

Nosaltres hem de dir que hem signat aquesta moció. No tenim moltes esperances, veient la trajectòria
democràtica  de  l’Estat  espanyol,  en  què  es  pugui  arribar  a  un  acord  per  a  que  es  pugui  fer  el
referèndum. Entenem que és legítim que algunes formacions polítiques puguin creure encara en el
pacte, a pesar del que diu el Partit Popular, a pesar del que diu el Partit Socialista i el que diu Ciutadans,
però ho trobem legítim. Ara, el que sí demanem a aquests partits és que, una vegada hagin comprovat
que l’Estat espanyol és un mur que no hi ha possibilitat de negociar, que no voldran posar les urnes, que
continuïn apostant pel dret dels pobles a decidir el seu futur i per posar les urnes per saber quina és la
voluntat popular. Perquè, a més, és una demanda amb la que està d’acord, pràcticament, el 80% de la
població d’aquest país.

La CUP, com ja s’ha dit aquí també, està convençuda de que el referèndum es farà sí o sí i de que
podrem decidir el nostre futur com a poble.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores,  regidors, jo seré molt ràpid, molt
escuet. Hi ha un argument personal meu, sempre que ho heu plantejat en aquest Ple, i és de que hi ha
temes com aquest que jo crec que sobrepassen la política local i les competències locals, no?

Utilitzar una actitud diferent –com pareix que avui es planteja aquí– per a mi, en cert mode jo entenc
que –que se m’entengui bé la terminologia, el terme– és, alguna, una manipulació del Ple i, per tant, del
que  representa  aquest  Ple,  que  és  la  ciutadania.  I  de  forma  indirecta  –i  que  se  m’entengui  bé–,
propiciar un enfrontament entre ciutadans.

El tema en sí. Jo sempre he dit el mateix, el plantejament meu sempre ha sigut el mateix, no?: l’actual
marc constitucional de l’Estat espanyol i l’actual marc constitucional engendrat, o millor dit, manifestat
per l’Estatut de Catalunya –el nostre Estatut– no permeten fer una consulta sense modificar Constitució
i estatuts. Ho ha dit el Tribunal Constitucional sempre, però és que fa dos dies o un dia, el Consell de
Garanties Estatutàries, el Tribunal Constitucional català –com se li diu vulgarment–, per unanimitat dels
9 integrants, dels quals 6 els nomena el Parlament de Catalunya i 3 el Govern de Catalunya, amb més
de  15  anys  cadascun  d’ells  d’experiència  jurídica,  han  dit,  d’alguna  forma  han  dit  que  és
inconstitucional  que  els  pressupostos  de  la  Generalitat  incloguin  una  disposició  addicional  que
contingui una partida per a la celebració d’un referèndum.

Per tant, jo crec que....., i la postura meva sempre ha sigut la mateixa: si hi ha que fer alguna cosa, que
es modifiqui el que hi ha que modificar i, llavors, es fa el que hi ha que fer. Per tant, en aquest moment i
en aquestes circumstàncies, el posicionament és desfavorable a la moció.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau. En tot cas, sabem que jo no
intervinc en aquesta part, però com que –no sé si de forma conscient o inconscient, senyor Dalmau– ha
dit  que era una manipulació  del  Ple,  i  a  mi  em correspon vetllar  per  a que ningú manipuli  el  Ple,
simplement fer-li constar que el Ple s’automanipula quan vulgui perquè té capacitat de decisió. I en tot
cas,  la  decisió que prengui  el  Ple serà la  que li  correspongui.  Per  tant,  no podem dir  aquí  que es
manipula el Ple, quan és el Ple qui lliurement decidirà el posicionament.

Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Jo he dit ‘que se m’entenguin bé els termes que estic utilitzant’,
eh. Si he dit ‘manipulació’, puc dir que s’utilitza el Ple, que és diferent.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Dalmau, hi ha uns torns...... Jo, si vostè vol tornar a
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parlar, el Reglament orgànic municipal diu que pot demanar la paraula en qualsevol altre moment, però
vostè ha dit una qüestió que a mi –que jo suposo que ens interpel·la a tots– però a mi com a alcalde em
correspon vetllar precisament per a que això no passi i  l’únic que li  fico de manifest és que el Ple
decidirà el que hagi de decidir.

Intervenció del Sr. de la Vega
Seguidament pren la paraula el Sr. de la Vega: Gràcies senyor alcalde. Vagi per endavant que nosaltres
votarem en contra d’aquesta moció. I votarem en contra per una raó: nosaltres no volem enganyar a les
persones. 

El que no pot ser és que per un costat es presenti aquesta moció en aquest Ple i per un altre costat
veiéssim totes les notícies del Parlament de Catalunya quan allí mateix es volen saltar la democràcia,
directament  canviant  el  Reglament  de la  càmera.  Canviant  el  Reglament  de la  càmera  per  fer  un
Reglament exprés, per a que els grups de l’oposició no poguéssim presentar esmenes, per a que tot es
faci de manera de pressa, corrents i de forma jo diria poc democràtica.

I quan estem en un Estat de dret –que això si mires el que és la legislació bàsica i elemental, l’Estat de
dret el que fa és defensar les llibertats de les persones– s’han de fer, les normes s’han de canviar
segons les normes que marca l’estat de dret. I jo puc..., estic, estic d’acord de que hi hagi gent que
vulgui la independència de Catalunya, es clar que sí,  però no de qualsevol manera, no passant per
damunt dels drets de la resta de persones. I aquesta moció ho fa.

I quan parlem d’Estat, que parla –i el senyor Rodríguez ho ha dit– de l’Estat antidemocràtic o no sé què
ha dit sobre Espanya, doncs miri, Espanya és tan democràtica com França, com Itàlia, com Alemanya i
com Estats Units. I  en aquests països s’han donat situacions semblants i  la contestació ha sigut la
mateixa.

I al final és que portarem a la societat a un nivell de frustració, perquè arribarà final d’any i tot això que
han  promès  no  es  complirà.  Qui  assumirà  les  responsabilitats?  Qui  assumirà  les  responsabilitats
d’aquest nivell de frustració que es produirà a final d’any? Perquè tot el que s’ha promès no es complirà.
Perquè ja ho vam dir el 9-N, aquest clima que s’està donant ara ja es va produir abans del 9-N. Es va
prometre moltes coses –que hi hauria una votació, que això ens portaria a un Estat– i al final va quedar
en no res. I  ara el perill que hi ha –i hi és– és que la gent es frustri. Perquè al final vostès,  envés
d’utilitzar la política per transformar la societat, el que fan és utilitzar la política per guanyar vots. I
aquest és el problema d’aquesta moció: que solament s’utilitza per guanyar vots, per dir ‘jo soc més
independentista que ningú’.

I al final enganyen a la gent perquè aquest 2017 no passarà res. El 2018, com a molt, estarem parlant
del mateix tema, però no hi haurà un canvi real perquè no és la via. No és la via voler deformar el
Reglament del Parlament per aprovar una Llei que desprès no funcionarà. No es ficarà en vigor aquesta
Llei. I hem de ser realistes i a la gent se li ha de dir a la cara, la gent ha de saber que el vostre camí no
porta enlloc. Que l’únic camí que porta serà el diàleg, serà la transformació que poguéssim fer entre
tots els grups. 

Nosaltres tenim una proposta que és l’Estat federal. D’acord, ara no tenim la majoria, evidentment que
no tenim la majoria, però és la nostra proposta. I el que no pot ser és que vostès proposin alguna cosa
que realment no arribarà a cap lloc, frustraran a la població i deixaran tota aquesta població o tots
aquests sentiments o tota aquesta manera de veure el procés, ho deixaran en un carreró sense sortida.

Hem d’arribar  a  un  acord,  però  aquest  acord  no  es  farà  en  dos  dies,  vull  dir,  s’ha  de  treballar.  I
políticament, nosaltres, com a grup polític estem a favor de treballar, però el que no farem aquí en
aquest Ple és fer un brindis un sol per després no arribar a res.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor de la Vega, vagi finalitzant. 
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Intervenció del Sr. de la Vega
A continuació pren la paraula el Sr. de la Vega: Disculpi, ja està. Gràcies, senyor alcalde.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Gràcies.

Bé, ara hi ha un torn dels proposants, que han de finalitzar. Per tant, també tenen 3 minuts. Els demano
que, si pot ser, no esgotin els 3 minuts. Ho farem per ordre invers al que hi ha hagut i, per tant, té la
paraula el senyor Rodríguez. Bé, si volen utilitzar-la, eh. Sinó no.....

Té la paraula, senyor Rodríguez. Jo l’únic que els demano als proposants és que, a poder ser, no esgotin
els 3 minuts tots, però en tot cas, cadascú és lliure de fer el que cregui oportú. Té la paraula, senyor
Rodríguez.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, en la línia de la intervenció que ha fet abans l’alcalde, dir
que,  bé,  el  representant  del  Partit  Popular  quan  alguna  cosa  no  li  agrada  al  Ple  diu  que  estem
manipulant i  fa demagògia...,  bé.  Aquí  estem per fer política i  el  tema de la  independència és una
qüestió que afecta també al nostre municipi, a les persones que viuen a Tortosa, per tant, és un tema
real i que afecta la ciutadania.

I  lamentem molt  el  discursito que ens acaba de fer  el  Partit  Socialista.  Un Partit  Socialista que en
aquest tema es posa al costat del Partit Popular i de Ciutadans, de la dreta espanyola. 

Entenem també que vostès diguin que és un brindis al sol i que això no anirà enlloc i tal, perquè vostès
ja fa molt  de temps que van renunciar  a transformar la  societat,  a les utopies amb els que es va
plantejar el socialisme en el seu inici, per tant, entenem que quan algú proposi una cosa que escapa del
marc legal, vostès estiguin pensant que és una cosa inviable i impossible.

I ens demostra també que és que no s’han enterat de res, senyor de la Vega i senyor Dalmau. No s’han
enterat de res perquè la societat catalana va de debò, la societat catalana és la que ha obligat a la
classes política a fer aquests passos i a avançar cap a preguntar-nos quin model d’Estat o quin futur
volem per al nostre país, i vostès no s’estan enterant de que la societat catalana no està disposada a
esperar-se 10 anys més per decidir el seu futur, vostès no s’estan enterant de que la societat catalana
ja no té ganes de demanar permís a ningú. I que em vinguin vostès ara amb la seva cantarella de l’Estat
federal –que ja sabem on queda l’Estat federal quan el Partit Socialista governa a l’Estat: en un paper
mullat o en un record– doncs, senyor de ala Vega, com a mínim diguin la veritat:  ‘nosaltres volem
l’Espanya  una,  unida,  única...’  que  es  defensa  des  de  Madrid  perquè,  entre  altres  coses,  per  fer
aquestes reformes que vostès plantegen farien falta 2/3 del  Parlament espanyol,  i  això ni  el Partit
Socialista ni Podemos ni qualsevol altre partit ho poden aconseguir.

Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, breument, jo també
només voldria afegir, en primer lloc, que aquesta moció és una moció d’àmbit català però que afecta
també als tortosins i tortosines i,  per tant, com tantes altres, crec que és oportú que la poguéssim
debatre.

A més a més, en aquest cas ja he recordat que el nostre grup municipal va presentar una moció en una
línia similar, ara fa només 3 mesos –al desembre del 2016– i que nosaltres continuem, som crec que
els únics que sempre hem defensat que el referèndum és l’única solució –el PSC fa uns anys defensava
el referèndum, ara sembla que no o clarament no ho defensa– i ho defensem perquè pensem que és la
millor solució per desencallar aquesta problemàtica que fa tants anys que portem al nostre país.

També hi ha altres exemples, com el referèndum que es va fer a Escòcia, com el referèndum que es va
fer al Quebec –al Canadà–, que precisament el que fan és donar arguments a que el referèndum ha de
ser  una  solució  democràtica,  tant  per  als  que  són  independentistes  com  per  als  que  no,  perquè
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nosaltres  –ho  hem dit–  creiem que  ha d’haver  un  debat  escrupolosament  democràtic,  plural  i  en
igualtat de condicions sobre aquells que defensen la independència, com aquells que no.

Per tant, com he dit al principi, vam defensar el referèndum, continuem defensant-lo i entenem que, ara
per ara, és l’única solució que tenim en aquests moments per  desencallar aquesta situació que fa
massa anys que anem arrossegant. Moltes gràcies.

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

A veure, jo aquí faria una reflexió, no? Miri, al nostre terreny ho entenem molt bé: qualsevol pedra que
aixeques moltes vegades baix trobes una xaveta que et vol picar. I ficaré uns exemples de xavetes que
ens poden, que ens volen picar, del nostre territori, per a que veiéssim el que estem sofrint per part
d’aquest Estat del que senyor de la Vega ens diu que hem de ‘seguir treballant per aconseguir un Estat
federal’.

Bé, el riu, ens volen picar, enduent-se’l. Les comunicacions. O sigui, hi ha una gran dificultat per a que
aquest eix mediterrani, per a que es puguin transportar les mercaderies i que això hi hagi més gent i es
creïn llocs de treball i les empreses puguin exportar amb més facilitat la seva logística. Les pensions,
abans ho dèiem. I com això, qualsevol pedra que aixeques, baix hi ha una xaveta que ens vol picar.

També en dona la  impressió  de que diràs  que s’hagi  convertit  en un profeta  ‘us  passarà  això,  us
desil·lusionareu...’. Doncs no. La societat civil catalana, o sigui, està empenyent als polítics i ja fa temps,
ja fa temps, i se n’està cansant i crec que tothom està molt il·lusionat en què el que vostè profetitza no
acabarà passant.

I, a més, una altra cosa: en una nit vostès es van reunir i van arreglar el de la Constitució, de canviar-la
vull dir. I ara què diuen? Que una cosa que està reglamentada no es pot fer? Bé, jo crec que la gent del
carrer ja ha desconnectat d’aquest Estat, ja està pensant en una altra cosa i això ens fa molta falta
perquè és allò que pot fer que la nostra gent, els que venen darrera puguin viure millor.

Intervenció de la Sra. Roigé
Tot seguit pren la paraula de la Sra. Roigé: Sí, també uns comentaris a la intervenció del senyor Manel
de la Vega. Al senyor Dalmau ja el dono per impossible, ja entenc què és el que hi ha i al Partit Popular
és el que hi ha.

Però com el senyor Manel de la Vega, a més a més, ens intenta convèncer d’altres coses, jo sí que li
voldria dir que ja sabem que vostè és un ferm defensor de l’Estat espanyol, ja ho hem vist amb la passió
que ha defensat votar en contra d’aquesta moció. Però, en tot cas, el que li diria és que el que estem
demanant aquí és poder votar. I al final, és decidir el que volem ser els que estem aquí, els catalans i les
catalanes. Decidir el nostre futur i, per tant, poder votar.

I ens diu també que no assumim cap responsabilitat. Jo li demanaria que quina responsabilitat estan
assumint –si  és que es creuen tant el tema de l’Estat– la  senyora Susanna Díaz o el senyor Patxi
López?, perquè cada vegada que parlen fan més independentistes. Per tant, de responsabilitat, cap ni
una.

Ens parla també del Reglament del Parlament. Només recordar-li que el Reglament del Parlament es
modifica per tal de ser un Reglament de la mateixa manera que està sent-ho el Reglament a nivell de
les Corts, que no deu ser tan dolent, vist el que vostès estan recolzant allà. És molt trist que vagin tot el
dia amb el Partit Popular i amb Ciutadans en això, però, en tot cas, vostès sabran.

I, en definitiva, si alguna cosa és un brindis al sol és el federalisme, que no se’l creuen ni els seus. És a
dir, no se’l creu ni el propi Partit Socialista, perquè si preguntes a altres representants del seu partit
polític ‘què creuen que cal fer amb Catalunya?’, diran que el mateix que amb la resta de les comunitats
autònomes. Per tant, allò que es feia a l’any 78’ –que era el cafè  para todos–, que és el que vostès
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continuen exercint. És a dir, cap competència que superi a la resta i, per tant, que ens quedéssim com
estem. En això no ens hi trobarà perquè entenem que aquest no és el camí ni això és el que la gent del
nostre país vol.

Intervenció del Sr. Alcalde
A  continuació  pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde:  Sí,  obre  un  altre  torn,  eh,  n’és  conscient?,  perquè
finalitzaran sempre els grups proposants. Pot fer-ho i, si no m’equivoco, té 1 minut, senyor de la Vega.

Intervenció del Sr. de la Vega
Seguidament pren la paraula el Sr. de la Vega: Sí, gràcies, senyor alcalde.

Respondré  ràpidament  al  senyor  Rodríguez  que,  bé,  que  aquí  el  que  està  recolzant,  quan parlem
d’aliances i tal, li  recordo que vostès estan recolzant a Junts pel Sí, que hi ha un partit que es diu
Convergència i Unió que és de corte neoliberal, com diuen vostès, aquesta paraula que utilitzen tant.

I on estava l’Espanya del PSOE federal? Home, doncs, jo recordo que del tema del model territorial es
parla  en  aquest  Estat  des  del  2012,  ningú  havia  parlat  abans.  On  estava  la  Convergència
independentista abans del 2012? Doncs, a cap lloc tampoc, perquè no es parlava del model d’Estat,
ningú va ficar en qüestió el model d’Estat. A partir de l’any 2012 es fica en qüestió el model d’Estat. I és
quan els partits polítics, com el nostre, traiem les nostres propostes i les fiquem damunt la taula. És que
al final les coses s’han de dir per sentit comú. Clar, és que ara resulta que tothom era independentista
fa 20 anys. Doncs no. Independentistes hi havia els que hi havia, i eren pocs, i s’han de reconèixer
d’aquesta manera.

I quan parlem d’un referèndum, nosaltres volem un referèndum també, o és que creiem que es pot fer
una reforma federal sense referèndum? Però volem que sigui un referèndum que sigui legal, que sigui
vinculant, no el que ens proposen vostès . Volem un referèndum que, a més, es basi en un acord, no en
un trencament i bé,.....

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor de la Vega, senyor de la Vega, tenia 1 minut, tenia 1
minut.

Intervenció del Sr. de la Vega
Continua el Sr. de la Vega: Bé, i no puc contestar més, però si no parlaríem un bon rato.

Intervenció del Sr. Alcalde
Intervé el Alcalde: Sí, però, pot.....

Intervenció del Sr. de la Vega
Contesta el senyor de la Vega: No, no, clar. Vull dir, gràcies per la intervenció.

Intervenció del Sr. Alcalde
Continua el senyor Alcalde: Pot presentar una moció i podrà parlar 5 minuts. 

Bé, jo no sé quines al·lusions. En tot cas, dins del tercer torn també té 1 minut. L’únic que els hi demano
és que, per seguir l’ordre, me’l demanin tots a la vegada. Vostè ha vist que el senyor de la Vega estava
triomfant i ha dit ‘deixi’m triomfar’. En tot cas, permeti’m la broma. Té la paraula però per 1 minut,
senyor Dalmau.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Per al·lusions. Senyor....

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: No per al·lusions, sinó pel tercer torn.
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Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Em deixa parlar?

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Sí, sí.

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, em sap mal que digui
això ‘que vostè també vol triomfar com pot haver triomfat...’, em sap mal, escolti. 

Vostè és alcalde i jo soc regidor. Un mínim de respecte i d’implícita respectabilitat. Com també li dic....

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Dalmau, tinc la paraula... Li retiro la paraula. Tinc la
paraula jo, li contesto i després podrà continuar.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Home, és que així no podem....

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Dalmau, tinc la paraula jo. 

En tot cas, jo si li he fet una broma a destemps i a vostè li ha molestat, jo la retiro. Val? La retiro. Perquè
n’hi he fet altres que no passa res. Per tant, jo li retiro.

Dir que jo no utilitzo la meva posició com alcalde, és la seva opinió. Vostè m’ha dit que li ha molestat la
broma que jo he fet. Té raó, no tenia que haver-li fet aquesta broma. N’hi he fet altres i segurament
també m’he equivocat i, per tant, li retiro.

Ara té la paraula per 1 minut.

Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, jo continuo perquè sinó no.....

Bé, jo també deixo per impossible a la senyora Roigé pel que, bé, pel que fa, diu i el que representa, no?

I solament contestaré un poc al senyor Jordan en el tema que a mi m’afecta, que és el que jo he dit, que
és que aquesta moció  sí  que afecta a tortosins i  a  tortosines,  és evident.  Però és evident  que es
discuteix, es debat als fòrums que procedeixen i que són competència, que són Parlament i Congrés, i
on tenim diputats i  diputades –un exemple és l’alcalde a Madrid,  com la senyora Meritxell  Roigé a
Barcelona– que per això cobren. O què hem de fer? Per a això tanquem el Parlament, tanquem el
Congrés i  nosaltres, als ajuntaments, legislem i discutim i prenem d’això.....  Home, no. Això de que
afecta tot a tots, tot. Anar a la lluna ens afecta als tortosins i tortosines, però no per això ens fiquem a
fer mocions sobre aquest tema. Aquest és el d’això.

I en l’altre tema, doncs bé, jo, la veritat, el que he dit és que hi ha un Tribunal Constitucional, hi ha un
Consell de Garanties Estatutàries que diuen que hi ha una Constitució i que hi ha un Estatut i que l’hem
de respectar en tant en quant no es modifiquen.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Dalmau, ha superat el temps. Té la paraula el senyor
Rodríguez per 1 minut.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament  pren  la  paraula  el  Sr.  Rodríguez:  Senyor  de  la  Vega,  nosaltres  acceptem les  nostres
contradiccions. Hem pactat amb la dreta neoliberal catalana perquè vivim un moment excepcional i
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perquè el poble català està demanant que es pugui decidir el nostre futur, i per això hem fet aquesta
concessió. Amb totes les contraccions, eh, que les acceptaríem.

Ara, quan diu vostè ‘nosaltres volem un referèndum que sigui legal, vinculant, pactat amb l’Estat...’,
vostè està enganyant a la ciutadania quan diu això, perquè vostè sap que això és impossible, que fer un
referèndum pactat amb l’Estat és impossible. I aleshores hem de decidir: o el poble de Catalunya no té
dret a decidir, o el poble de Catalunya desborda la legalitat vigent i vota i decideix.

Com van fer en el seu temps els insubmisos quan estava prohibit fer el serveis militar i quan van ser
molts i molts els insubmisos que van decidir que no feien el servei militar, va desaparèixer el servei
militar perquè la legalitat es va veure desbordada. O sigui, que la legalitat no ha de ser impediment per
poder decidir quin futur ha de tenir un poble. 

Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, dir-li al senyor Dalmau en
relació al que jo li havia comentat ara que no cal que vagi a la lluna, només cal que vagi a la moció que
vostè mateix avui ha presentat fa un ratet, on defensava un tema relacionat amb les pensions. I que jo
sàpiga, les pensions tampoc les decidim en aquest Ajuntament. Per tant, jo crec que, no sé si la lluna o
el sol, però les contradiccions crec que són evidents.

I,  per  acabar el  debat,  el  que he dit  abans: des de Movem Tortosa i  des de el nostre espai  polític
sempre, abans i ara, hem defensat el referèndum com la millor solució, a diferència de la resta de
forces polítiques, que han passat pantalles, que han tornat, altres que el defensaven i no el defensen. I
continuem pensant que és la millor solució per a que tots els catalans i catalanes i tots els tortosins i
tortosines, independentment de la seva posició al respecte, es puguin pronunciar de manera pacífica,
tranquil·la, democràtica, sobre aquesta qüestió que ja fa massa anys que està damunt la taula. Gràcies.

Intervenció del Sr. Monclús
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Només recordar una cosa, que és
que el partit d’Esquerra Republicana de Catalunya des de fa més de 80 anys creu en la justícia social,
en la democràcia plena i la llibertat del poble de Catalunya i per això crec que té tot el sentit que ens
adheríssim a aquest manifest que en aquesta moció hem estat discutint.

Intervenció de la Sra. Roigé
Seguidament pren la paraula de la Sra. Roigé: Afegir, primer que res, que aquesta dreta neoliberal és la
que va fer possible, a partir d’una proposta del diputat Campuzano, suprimir el servei militar a nivell de
les Corts.

Però, en tot cas –com ha posat aquest exemple, li recordo–, en tot cas, dir-li al senyor de la Vega que es
comença a qüestionar el model de l’Estat, i és evident que Convergència, el Partit Demòcrata ha fet uns
canvis  en  el  seu  posicionament  pel  fet  de  que  quan  es  retalla  un  Estatut,  i  quan  se’ns  ofega
econòmicament i quan se’ns deixa sense les infraestructures que necessitem. A partir d’aquí, és quan
veiem que el que cal fer és que la gent pugui votar, que la pugui decidir perquè l’Estat propi és l’únic que
ens pot permetre poder seguir endavant i poder tenir el que necessitem per tal de tenir oportunitats.

I en tot cas, parlant de federalisme, no crec que avui sigui el millor dia, tenint en compte el que han
acabat signant, aquella submissió del PSC al PSOE. A partir d’aquí ja s’entén que, evidentment, aquest
federalisme deu de ser una cosa de paper però, en tot cas, no deu de ser cap cosa que es pugui portar
a terme.

*-*-*

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

13 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA SOBRE EL 8 DE MARÇ I EL 22 DE FEBRER, DIA
DE  LES  DONES  I  DIA  PER  LA  IGUALTAT  SALARIAL  PER  IMPULSAR  POLÍTIQUES  FEMINISTES,
PRESSUPOSTOS JUSTOS DES DE L’ÀMBIT DEL GÈNERE I LA IGUALTAT SALARIAL ENTRE HOMES I DONES.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Movem Tortosa:

“ El 8 de marc és una de les commemoracions anuals més importants de l’agenda feminista des que el
1910  la  Internacional  Socialista  va  proclamar  el  Dia  de  les  Dones.  Les  dones  del  món,  des  de
l’internacionalisme de la lluita per l’equitat de gènere, la justícia, la pau i no violència i les llibertats de
les  dones,  seguim  commemorant-lo,  més  de  cent  anys  després,  i  denunciant  les  desigualtats  i
discriminacions que perduren. L’ordre patriarcal s'imposa en les societats del món. La globalització del
capitalisme salvatge ha esdevingut una xacra per a les conquestes en drets socials  i  laborals de les
dones en tant que ha necessitat de la divisió sexual dels treballs per continuar privilegiant una classe
social minoritària sobre les altres.

El  segle  XXI  va  començar  amb un  forta  estratègia  neoliberal  per  la  regressió  en  drets  i  llibertats,
anomenada crisi. La imposició de polítiques d'austeritat ha aconseguit depauperar la vida de la gent a
través de l’espoli de drets  i  serveis públics. L’èxit neoliberal ha necessitat grans aliances  al  món. Els
governs de l’austeritat continuen aplicant-nos el programa de la precarietat que ha esdevingut en el
desmantellament de la igualtat.

A Catalunya el pressupost per a les polítiques de dones va arribar a caure fins a un 36% i avui, en els
actuals pressupostos de la Generalitat, representa un 31% menys respecte el 2010. La insuficiència de
recursos es fa palesa en l’abandonament de les polítiques d'igualtat, en el finançament als ajuntaments
i  a  les  entitats  de defensa dels  drets  de les  dones.  Així,  el  pressupost  de l’Estat  per  a  la  igualtat
d'oportunitats entre dones i homes ha arribat a perdre el 61% dels seus fons en una dècada.

La pèrdua de legitimitat que han patit les polítiques d'igualtat, fruit de les concepcions neomasclistes
que han impulsat els governs de dretes per retallar-les, impacten sobre els drets humans de les dones.

La precarietat es viu  a  les llars dels nostres carrers. Els indicadors d'igualtat de gènere constaten la
feminització de la pobresa, que colpeja de manera més severa les dones amb fills a càrrec que tenen
una unitat familiar monoparental. L’informe de  Save  the  Childen alerta que a Catalunya el 2015 s'ha
produït un increment del 23% dels nens i les nenes en situació de pobresa extrema respecte el 2013. 

L'estructura del mercat laboral manté en més alta desocupació i  atur les dones. La precarització dels
salaris ha fet incrementar la bretxa salarial entre dones i homes, que a Catalunya és del 24,8% respecte
els salaris masculins (un punt més alta que a l’Estat). EI sostre de vidre, que dificulta l’accés de les
dones als llocs de direcció, es manté a Catalunya malgrat l’increment de les dones titulades. La divisió
sexual  dels treballs  de cura  i  domèstics continuen ocupant  més temps les dones. Els  permisos de
maternitat i paternitat, tot  i  l’últim augment del permís patern a  30  dies, continuen sent un obstacle
perquè no s'equipara al matern. Això en perpetua l’estigmatització de les dones al món laboral i per la
corresponsabilitat en la cura de fills  i  filles. En aquest sentit va aparèixer l’Equal Pay Day, dia de la
igualtat salarial, commemorat el 22 de febrer, per visualitzar i posar de manifest la desigualtat existent
en matèria de retribució  econòmica entre  les dones i  els  homes en el  món laboral,  i  reivindica  la
necessitat que homes i dones, per la realització d'una mateixa feina o un treball d'igual valor, tinguin la
mateixa retribució econòmica.

Treballar avui no és garantia per poder dur a terme un projecte de vida emancipador i autodeterminat
per a moltes dones. La manca de protecció social en prestacions econòmiques, beques, ajuts  i  les
baixes pensions estan incrementant la pobresa. La situació de l’habitatge i els alts costos que implica
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l’accés al lloguer a gran part del territori català, comporta altes dificultats per mantenir els costos bàsics
de la vida quotidiana.

No oblidem que les discriminacions i la  vulneració dels drets econòmics de les dones és encara més
salvatge quan s'interseccionen sobre les dones més factors de vulnerabilitat com la salut, la diversitat
funcional, l’edat, l’origen o la pertinença a minories ètniques. No oblidem que no abordar els factors de
discriminació de gènere amb polítiques públiques deixa moltes dones en alternatives de subsistència
que impliquen l’explotació en l’àmbit laboral, en el servei domèstic o sexual.

Les  polítiques  d'igualtat  han  estat  una  llarga  reivindicació  dels  feminismes  per  superar  les
discriminacions que les societats patriarcals i capitalistes produeixen sobre les dones. Sense polítiques
de dones no hi ha equitat de gènere. Sense equitat de gènere no hi ha justícia social.

El compromís de les institucions públiques amb els drets humans de les dones només pot expressar-se
amb la  realització  de polítiques  per  la  justícia  de gènere.  Els  manifestos  no  canvien  realitats.  Les
realitats es canvien amb polítiques transformadores  i  amb pressupostos per a desenvolupar-les. La
defensa d'aquestes polítiques no pot només quedar a mans dels ajuntaments  i  els feminismes. Les
dones reclamem unes institucions als servei del bé comú i dels nostres drets humans.

Es per aquests motius que el grup municipal de Movem Tortosa proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer -  Instar la Generalitat de Catalunya a recuperar el pressupost per a les polítiques de dones  i
incrementar-ne  anualment  les  dotacions  per  fer  front  als  efectes  negatius  que  la  regressió  i  el
desmantellament de les polítiques d'igualtat han produït sobre les dones.

Segon -  Instar l’Estat  i  la ministra d’Igualtat a recuperar el pressupost per a les polítiques de dones  i
garantir-ne el finançament  a  les administracions. A complir  i  fer complir les recomanacions d'obligat
compliment  del  Comitè  CEDAW  de  Nacions  Unides  i  impulsar  els  mecanismes  per  fer  front
prioritàriament a les mesures per a la protecció social, els serveis públics i la lluita contra el sexisme i
les violències masclistes que li reclamen aquestes recomanacions. 

Tercer  -  Defensar les polítiques d’igualtat des d’una perspectiva de drets de les dones que actuen
prioritàriament sobre els factors de discriminació i de combat del masclisme en l’àmbit laboral, sumant-
se al Dia Internacional per la Igualtat Salarial –22 de febrer– reconegut pel Consell de Ministres des de
l’any  2010  incorporant clàusules socials sobre aquesta qüestió en l’àmbit municipal, realitzant algun
acte o activitat pública anual per commemorar l’esmentada data més enllà dels actes del 8 de març.

Quart  -  Traslladar  els  presents  acords  al  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad,  al
Departament  de Presidència  de  la  Generalitat,  l’Institut  Català  de les  Dones,  als  grups polítics  del
Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.  “

*-*-*

Intervenció de la Sra. Galiana:
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora del grup municipal de Movem Tortosa, senyora Cinta
Galiana i Llasat: Sí, senyor alcalde, regidores, regidors, el 8 de març és una de les commemoracions
anuals més importants de l’agenda feminista des que el 1910 la Internacional Socialista va proclamar
el Dia de les Dones. 

Les dones del món, des de l’internacionalisme de la lluita per l’equitat de gènere, la justícia, la pau i no
violència i les llibertats de les dones, seguim commemorant-lo, més de cent anys després, i denunciant
les desigualtats i discriminacions que perduren. 
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A Catalunya, el pressupost per a les polítiques de dones va arribar a caure fins a un 36% i avui, en els
actuals pressupostos de la Generalitat, representa un 31% menys respecte el 2010. La insuficiència de
recursos es fa palesa en l’abandonament de les polítiques d'igualtat, en el finançament als ajuntaments
i  a  les  entitats  de defensa dels  drets  de les  dones.  Així,  el  pressupost  de l’Estat  per  a  la  igualtat
d'oportunitats entre dones i homes ha arribat a perdre el 61% dels seus fons en una dècada.

La precarietat es viu  a  les llars dels nostres carrers. Els indicadors d'igualtat de gènere constaten la
feminització de la pobresa, i colpeja de manera més severa les dones amb fills a càrrec que tenen una
unitat familiar monoparental. L’informe de Save the Childen alerta que a Catalunya el 2015 s'ha produït
un increment del 23% dels nens i les nenes en situació de pobresa extrema respecte el 2013. 

L'estructura del mercat laboral manté en més alta desocupació i  atur les dones. La precarització dels
salaris ha fet incrementar la bretxa salarial entre dones i homes, que a Catalunya és del 24,8% respecte
els salaris masculins, un punt més alta que a l’Estat. EI sostre de vidre, que dificulta l’accés de les
dones als llocs de direcció, es manté a Catalunya malgrat l’increment de les dones titulades. La divisió
sexual  dels treballs  de cura  i  domèstics continuen ocupant  més temps les dones. Els  permisos de
maternitat i paternitat, tot  i  l’últim augment del permís patern a  30  dies, continuen sent un obstacle
perquè no s'equipara al matern. En aquest sentit va aparèixer l’Equal Pay Day, Dia de la Igualtat Salarial,
commemorat el  22 de febrer, per visualitzar  i  posar de manifest la  desigualtat existent en matèria de
retribució econòmica entre les dones i els homes en el món laboral, i reivindica la necessitat que homes
i  dones, per la realització d'una mateixa feina o un treball d'igual valor, tinguin la mateixa retribució
econòmica.

Les  polítiques  d'igualtat  han  estat  una  llarga  reivindicació  dels  feminismes  per  superar  les
discriminacions que les societats patriarcals i capitalistes produeixen sobre les dones. Sense polítiques
de dones no hi ha equitat de gènere. Sense equitat de gènere no hi ha justícia social.

El compromís de les institucions públiques amb els drets humans de les dones només pot expressar-se
amb la  realització  de polítiques  per  la  justícia  de gènere.  Els  manifestos  no  canvien  realitats.  Les
realitats  es  canvien  amb polítiques  transformadores  i  amb pressupostos  per  desenvolupar-les.  Les
dones reclamem unes institucions als servei del bé comú i dels nostres drets humans.

Es per aquests motius que el grup municipal de Movem Tortosa proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:

Primer, instar la Generalitat de Catalunya a recuperar el pressupost per a les polítiques de dones  i
incrementar-ne  anualment  les  dotacions  per  fer  front  als  efectes  negatius  que  la  regressió  i  el
desmantellament de les polítiques d'igualtat han produït sobre les dones.

Segon, instar l’Estat  i  la ministra d’Igualtat a recuperar el pressupost per a les polítiques de dones  i
garantir-ne el finançament  a  les administracions. A complir  i  fer complir les recomanacions d'obligat
compliment  del  Comitè  CEDAW  de  Nacions  Unides  i  impulsar  els  mecanismes  per  fer  front,
prioritàriament, a les mesures per a la protecció social, els serveis públics i la lluita contra el sexisme i
les violències masclistes que li reclamen aquestes recomanacions. 

Tercer,  defensar  les  polítiques  d’igualtat  des  d’una  perspectiva  de  drets  de  les  dones  que  actuen
prioritàriament sobre els factors de discriminació i de combat del masclisme en l’àmbit laboral, sumant-
se al Dia Internacional per la Igualtat Salarial –22 de febrer– reconegut pel Consell de Ministres des de
l’any  2010  incorporant clàusules socials sobre aquesta qüestió en l’àmbit municipal, realitzant algun
acte o activitat pública anual per commemorar l’esmentada data més enllà dels actes del 8 de març.

I  quart,  traslladar  els  presents  acords  al  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad,  al
Departament  de Presidència  de  la  Generalitat,  l’Institut  Català  de les  Dones,  als  grups polítics  del
Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya. Molts gràcies. 
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Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, com vostè ha dit, passat demà és el dia 8 de març, és
el Dia Internacional de les Dones perquè cal preguntar-se per què un dia internacional. Per a què serveix
un dia internacional? I una pregunta que es fa molta gent i que, de fet, ens contesta l’ONU explicant que
dedicar  una data com a dia internacional convida a desenvolupar activitats dirigides a sensibilitzar,
conscienciar, cridar l’atenció de l’opinió pública en relació a un problema concret que es commemora.

També  per  assenyalar  als  estats  les  accions  que  han  d’adoptar  en  la  búsqueda de  solucions  al
problema que es commemora. I també serveixen de termòmetre per conèixer quin és el grau d’interès
que desperta un tema determinat en un lloc determinat. Així, per exemple, a Amèrica llatina, el dia 18
de juliol és el dedicat a Nelson Mandela, i aquí i a la resta d’Europa també el 8 de març a la dona, o el
22 de març a l’aigua.

El  Dia  Internacional  de  la  Dona  reflexiona  envers  els  avenços  aconseguits,  demana els  canvis,  se
celebra la valentia i determinació de les dones de peu que han jugat un paper clau en la història de les
seves  comunitats  i  dels  seus  països.  El  lema  d’aquest  any  és  ‘Les  dones  en  un  món  laboral  en
transformació: cap a un planeta 50-50 al 2030’, i és això el que vostès fan al demanar l’acord.

El món laboral de la dona està en plena transformació i és important fer i adoptar totes les mesures que
ens permeten lluitar per millorar aquest món laboral. I també l’Agenda 2030 de les Nacions Unides que
diu i  estableix una sèrie d’objectius de desenvolupament, entre ells diu ‘ficar, acabar amb totes les
formes de discriminació contra totes les dones i totes les xiquetes al món’ també diu ‘eliminar totes les
formes de violència contra totes les dones i totes les xiquetes en els àmbits públics i privats, inclosa la
trata i  l’explotació  sexual  i  altres  tipus  d’explotació’,  i  diu  també  que  al  2030  aquesta  Agenda
persegueix aconseguir eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil,  el  matrimoni
forçat o la mutilació genital femenina.

Per tant, nosaltres, en el tema laboral que es planteja a la moció, estem d’acord i votarem favorable.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde:  Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Dolors Bel.

M’havia saltat al senyor Xavier Rodríguez. 

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Ja en van dos. Amb l’últim Ple i el d’avui, ja van dos vegades.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Esperi, esperi, que li torno a ficar.... Com?, perdo?

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Que ja van dos vegades ja que volen deixar-nos sense
paraula a la CUP...

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Li anava a dir algo, però igual també s’ho pren malament i, per
tant...  Sé que no ho faria però, en tot cas, ha sigut absolutament involuntari.  Té la paraula,  senyor
Rodríguez.

Intervenció del Sr. Rodríguez
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, la CUP Alternativa Ecologista votarà a favor d’aquesta
moció.

Coincidim plenament en l’anàlisi que fa la moció. Amb la precarietat, amb l’actual situació econòmica a
qui més afecta és a les persones que estan en pitjor situació. No oblidem que actualment a Catalunya
1/3 de la població és pobra. I que qui menys guanya quan treballa són els dones. Qui té les pensions
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més baixes són els dones. Qui s’ha de fer càrrec dels xiquets i xiquetes són les dones. Qui ha de tenir
cura de les persones malaltes a la família són les dones. Per tant, en un moment de crisi econòmica, en
un moment en el que la situació econòmica és més greu, qui més ho paga són les dones perquè és un
dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat.

I  entenem que davant d’aquesta realitat, qualsevol recurs, qualsevol petició que es faci per intentar
pal·liar aquesta desigualtat i aquesta manca de recursos és insuficient i benvinguda.

Coincidim també que està molt bé que s’aprovin lleis, declaracions, mocions, manifestos, però que és
molt més important que aquestes lleis i mocions que estan aprovades i que, a més, tenen un contingut
en el que majoritàriament estem d’acord i en el que coincidim, fins i tot, en l’anàlisi i en les propostes
que es fan, no serveixen de res si no es doten de recursos econòmica i humans. I posem l’exemple,
també, del  Pla de polítiques de dones –que ja ho hem comentat més d’una vegada– que tenim a
l’Ajuntament de Tortosa, que està bé, que planteja uns objectius que estan bé, però tornem a insistir:
els plans, igual que les lleis, si darrera no hi ha recursos i no hi ha persones especialistes tècniques
darrera d’aquests plans, vetllant per a que es compleixin els objectius, vetllant per a que es puguin
desenvolupar els diferents eixos, doncs, no acaben d’aconseguir l’objectiu per al que s’han formulat. I
creiem que avui, més que mai, és necessari. 

I ja s’han posat exemples avui al Ple, tant les declaracions que havia fet l’ultrafeixista eurodiputat de
Polònia, l’exemple que ha posat el senyor Jordan de la discoteca o dades que parlen de com entre la
gent jove cada vegada hi ha més control en els mitjans tecnològics de les parelles, és a dir, sembla que
fins i tot estem tornant enrere i, com dèiem abans, anem a l’arrel del problema i, sobretot, destinem
recursos perquè l’única manera de previndre el sexisme, la desigualtat, fins i tot la violència domèstica,
és amb l’educació, amb la prevenció i per això calen recursos que recolzin unes lleis que, tornem a
insistir, estan ben fetes, plantegen coses de sentit comú i escoltant als especialistes. Però clar, si no hi
ha darrera aquests recursos per fer-les efectives, doncs, es queden en paper mullat i en bona voluntat.

Intervenció de la Sra. Dolors Bel
Seguidament  pren la  paraula  la  Sra.  Dolors  Bel:  Sí,  gràcies  senyor  alcalde.  Vagi  per  endavant  que
votarem sí a la proposta presentada pel grup municipal de Movem Tortosa, perquè les dones i homes
socialistes ens sumem a les reivindicacions del 8 de març per defensar els drets de les dones i exigir la
igualtat d’oportunitats en tots els àmbits.

Celebrem aquesta  jornada de reconeixem i  reivindicació  amb el  sabor  amarg de viure  un moment
d'amenaça internacional històrica cap a les polítiques feministes –el company que m’ha precedir, el se -
nyor Rodríguez, ja ho ha comentat ara fa un moment, amb declaracions com les del eurodiputat polo -
nès–, però amb l’esperança de la resposta massiva de dones i homes per fer-hi front. 

I votarem a favor perquè sempre ho hem fet i en els darrers anys hem presentat mocions amb motiu del
8 de març en favor de les dones i lluitant per eliminar les desigualtats de gènere i la bretxa salarial en-
tre homes i dones.

Justament l’any passat vàrem aprovar un moció a propòsit del Dia Internacional de les Dones en aquest
plenari a proposta del nostre grup, que deia: ‘Un treball digne i un salari just per justícia de gènere.’

Nosaltres hem demanat en aquest Ple que es declari la justícia de gènere i les polítiques d’equitat de
gènere com un eix central i prioritari en l’acció institucional de l’Ajuntament de Tortosa. 

Hem demanat manifestar el compromís amb la igualtat salarial i lluitar contra totes les formes de discri-
minació salarial i laborals que es puguin produir al municipi de Tortosa prenent les mesures oportunes
d’actuació i denuncia davant l’autoritat competent.
Hem demanat reforçar els recursos destinats a l’assessorament en els Serveis d’Informació i Atenció a
les Dones.

I hem demanat defensar un model municipal públic que potenciï les polítiques de gènere.
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També hem demanat desenvolupar plans d’igualtat interns, que garanteixin la igualtat real de gènere en
les institucions locals.

Lamentablement, les xifres tant estatals com catalanes demostren que la igualtat d'oportunitats entre
dones i homes està lluny de ser real en cap àmbit.

A l’àmbit laboral, la reforma laboral impulsada pel Partit Popular i amb suport de l’antiga Convergència,
afecta tota la ciutadania però molt especialment les dones en precarietat, temporalitat i  ocupació a
temps parcial. Per primera vegada en 40 anys està caient la població activa femenina, amb la destruc -
ció de  250.000 llocs de treball.

Els governs estatal i català retallen i privatitzen l’estat de benestar, i no es creuen les polítiques de con -
ciliació. Les dones treballen 21 hores setmanals més que els homes en treballs domèstics.

Les dades oficials de violència masclista són esfereïdores: 60 dones van ser assassinades l'any 2015 a
tot l’Estat, 6 d’elles a Catalunya. El 2016 van ser assassinades 6 dones aquí i 44 a l’Estat. I aquest
2017 portem, de moment, 10 víctimes, una aquí a Catalunya.

Les dones només han avançat amb governs progressistes i, molt especialment, governs socialistes amb
polítiques amb visió transversal de gènere: Llei d'igualtat, Llei integral contra la violència de gènere, Llei
de la dependència, Llei d’interrupció voluntària de l’embaràs, plans ocupacionals d'igualtat, i també ho
fem des de l’oposició, per exemple, amb la proposta socialista del Pacte d’Estat contra la violència de
gènere, que es va votar unànimement al Congrés.

Reivindiquem tornar a prioritzar les polítiques de gènere amb tot el pes legislatiu i recursos econòmics
retallats....

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: hauria d’anar finalitzant, senyora Bel.
 
Intervenció de la Sra. Dolors Bel
A continuació pren la paraula la Sra. Dolors Bel: Acabo.

...en els darrers anys amb l’excusa de la crisi,  especialment centrat en lluitar contra la violència de
gènere, la bretxa salarial, i sumant-nos, com vostès diuen, al Dia Internacional per la Igualtat Salarial, el
22 de febrer. 

I per tot l’exposat, votem a favor. Gràcies.
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Intervenció de la Sra. Viña
Seguidament pren la paraula la Sra. Viña: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, el 8 de març celebrem el
Dia Internacional de les Dones i està bé que cada any debatéssim una moció al respecte en aquest
plenari.

En el Ple, com ja recordava la senyora Bel, de l’any passat, del 7 de març, a instàncies d’una moció del
PSC, des d’Esquerra Republicana li vam donar argumentant la implicació que té Esquerra Republicana
en afavorir la igualtat entre homes i dones –i jo no el repetiré aquell argumentari perquè no hi ha cap
mena de dubte en què Esquerra Republicana i les joventuts d’Esquerra Republicana treballem per la
igualtat. I ara, des del Govern de la Generalitat, estem impulsant aquestes polítiques d’igualtat.

A tall d’exemple els diré que al pressupost del 2017 incrementarem per als recursos, per a les dones
víctimes de violència masclista que, per primer cop al contracte programa del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, al contracte del 2016 s’han inclòs recursos per dur a terme accions d’igualtat.

La perspectiva de gènere és transversal i afecta a diferents programes de diferents departaments de la
Generalitat, en els quals s’està treballant i s’hi està actuant.

Per  tot  això,  no  li  puc  admetre  i  és  fals  i  trobo  que  és  electoralista  acusar  la  Generalitat  d’haver
abandonat les polítiques d’igualtat de gènere. I  per això, tampoc no li  puc admetre que la defensa
d’aquestes polítiques està només en mans dels ajuntaments i els grups feministes, perquè no és cert.

S’està actuant de forma activa i transversal des de totes les conselleries de la Generalitat. I li  posaré
més exemples:  a  l  mes de gener,  al  Parlament es  va  aprovar el  primer  Pla  per  a la  igualtat de la
Generalitat de Catalunya; també s’ha impulsat la nova Llei d’igualtat de tracte i no discriminació contra
tota mena d’actes contraris als drets humans.

I en quant als acords, li hem demanat modificar el primer punt de la part resolutiva perquè considerem
que la Generalitat el que ha de fer és continuar recuperant els pressupostos per a polítiques de dones,
perquè aquests pressupostos no han desaparegut mai.

No podem acceptar les acusacions que fa a la Generalitat de Catalunya perquè aquesta moció sembla
que té un enfocament basat en termes econòmics exclusivament. I, certament, les polítiques han d’anar
dotades d’un pressupost, però no pot acusar a la Generalitat d’haver abandonat polítiques de dones
quan,  a  més a  més ara,  està  fent  un  esforç  per  implementar  aquestes  partides i  les  accions  per
promoure la igualtat.

Per tant, senyora Galiana, com el títol no fa la cosa, i malgrat que compartim el que diu el títol de la seva
moció, el contingut és clarament un atac a la política que es fa des del Govern de la Generalitat i no
comptarà amb el suport del grup d’Esquerra Republicana.

Intervenció de la Sra. Roigé
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, aquesta moció tampoc
comptarà amb el nostre suport perquè, ja ho sap, entenem que es tracta d’un tema prou sensible –estem
parlant de, al menys això semblava el títol, del 8 de març, estem parlant de la igualtat entre homes i
dones– i, per tant, en això nosaltres consideràvem que fent una esmena al punt primer, com ara li ha
recordat la companya, podríem arribar a aprovar aquesta moció. Han preferit que no s’aprovi la moció i
han preferit el partidisme vers a poder aprovar aquesta moció.

En tot cas, i abans de passar a parlar del què és el Govern de la Generalitat, li voldria fer un comentari a
la senyora Bel, que és el fet de que aquest Govern estatal que tantes i tantes coses retallen, aquest
senyor, Mariano Rajoy, que tantes i tantes coses retalla, és president gràcies al Partit Socialista. I és el
Partit Socialista el que el va fer president i el que l’aguanta com a president. Per tant, en tot cas, vagin-
s’ho fent mirar. Per tant, deuen ser còmplices d’aquestes retallades.
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Pel que fa al que parlem, pel que fa al dia 8 de març i pel que fa a les polítiques en quant a dones,
només  recordar  que,  tant  des  del  Govern  de  la  Generalitat  com  des  de  l’Ajuntament  de  Tortosa,
realitzem actes –que a més a més el fem de forma conjunta– per commemorar el 8 de març, perquè
entenem que Catalunya ha d’estar al capdavant en la lluita per la igualtat efectiva entre homes i dones
en la vida familiar, política, social, comunitària, econòmica i cultural. 

Però no només fem actes el dia 8 de març. Des del Govern municipal també treballem cada dia per
combatre la discriminació de les dones. I ho fem a través del SIAD, a través del Pla de polítiques de
dones,  també amb el  Pla  d’igualtat,  col·laborem amb l’Institut  Català  de  la  Dona  intervenint  en  la
població adolescent, fem tallers d’igualtat i de prevenció de la violència masclista, fem tallers específics
adreçats a dones, des de l’Espai, per tal de corregir les desigualtats amb els col·lectius més desfavorits,
entre altres. I ho fem perquè les polítiques d’igualtat han estat –i continuen sent– una prioritat per a
aquest Govern municipal.

I pel que fa al pressupost de la Generalitat, dir-li que li vam proposar aquella esmena perquè aquest any
als  pressupostos  que  s’aprovaran  en  breu  es  preveu  un  increment  del  8%.  Per  tant,  es  continua
incrementant aquest pressupost any rera any perquè és la voluntat: continuar treballant apostant per
les polítiques de dones, tant aquí com al Govern de la Generalitat.

Intervenció de la Sra. Galiana
A continuació pren la paraula la Sra. Galiana: sí, en primer lloc donar les gràcies als companys i als
partits que han recolzat aquesta moció.

I després, lamentar profundament que justament dos dones, la senyora Viña i la senyora Roigé, diguin
davant la ciutadania que no recolzen una moció per la igualtat de gènere i per la igualtat de sous entre
homes i dones.

A la senyora Viña li contestaria, ella que és economista, que els números canten, senyora Viña. El 31%
de les inversions han baixat en aquests últims anys de la Generalitat. Per tant, vostè s’ha omplert la
boca de coses meravelloses que es feien i  no  ha dit  que els  números eren que havien baixat  les
inversions envers l’impuls de les igualtats de gènere.

I a la senyora Roigé dir-li que és molt trist –què malament, senyora Roigé– que vostè també, que és una
dona, hagi fet aquí un discurs que a mi m’ha recordat al màgic Andreu quan es ficava medalles i no hagi
vist que fa pagar tot sempre a Madrid. La gent ja està cansada que tot és culpa de Madrid. Sí que és
veritat que el 61% del pressupost estatal ha baixat, sí, però la responsabilitat de la Generalitat també és
responsabilitat seva, i aquest 31% que ha baixat de la Generalitat tapa les vergonyes de polítiques que
no s’han arribat a fer. Vostè ha dit totes les que es feien, però no ha dit aquesta baixada de tot el que no
s’ha arribat a fer.

I fer manifestos, fer dies internacionals, i fer-se fotos el dia que toca serveix de ben poca cosa perquè les
dones  segueixen  morint.  I  les  dones  segueixen  morint  perquè  és  la  punta  de  l’iceberg  de  pocs
pressupostos i de poca política econòmica envers a aquesta protecció de la igualtat, tant de gènere com
de salaris. Moltes gràcies.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb nou vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4), PSC-CP (3), CUP-
AE-PA (1)  i  PP (1);  i  dotze  vots  en  contra  corresponents  als  membres  de la  corporació  dels  grups
municipals de CiU (8) i ERC-AM (4).

14 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA PER IMPULSAR LA CREACIÓ D’UN PROTOCOL
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D’ACTUACIÓ  QUE  REDUEIXI  L’EFECTE  NEGATIU  DE  LES  OBRES  SOBRE  EL  COMERÇ  LOCAL  I  LA
CIUTADANIA.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Movem Tortosa:

“ A la nostra ciutat, com en tantes altres, s'executen obres de manera generalitzada, treballs d'iniciativa
pública  i  privada que tenen com objecte la construcció o rehabilitació d'edificis, reparació de carrers,
obres  de conservació  i  manteniment  d'elements urbanístics,  execució de noves infraestructures i/o
equipaments, etc. Aquestes obres tenen un benefici per a la ciutat  i  la ciutadania, però també poden
suposar un perjudici per a l’activitat econòmica del comerç i veïnat afectat.

El comerç urbà és un sector especialment sensible a l’impacte negatiu d'aquestes obres. Són comerços
que s'ubiquen a peu de carrer, amb contacte directe amb les obres o la seua àrea d’influència, les quals
dificulten  el  pas  dels  vianants,  i  per  tant,  l’accés  al  comerç  així  com  les  maniobres  de  càrrega  i
descàrrega de mercaderies, entre d'altres perjudicis.

Un dels exemples més significatius de l’afectació negativa de les obres en el comerç local i en el veïnat
està essent l’obra de reforma del pont de l’Estat, uns treballs que s'estan allargant molt i que provoquen
malestar entre el comerç del Centre i entre la ciutadania.

Tanmateix, a Tortosa, també s'executen altres treballs a la via pública que tot i no tenir el mateix grau de
complexitat perjudiquen el sector comercial i el veïnat. Algunes d'aquestes darreres actuacions són, per
exemple, la pavimentació de diferents carrers en els barris de Ferreries i el Temple.

L'afectació dels comerços  i  de la ciutadania a conseqüència de les obres és una problemàtica que
existeix des de fa molts d'anys i si no s'hi apliquin mesures per pal·liar la situació contribuirem al fet que
el teixit comercial de la nostra ciutat, basat en el petit comerç, sigui cada cop més feble. AI mateix
temps, també contribuirem a fer encara més gran l’escletxa entre la ciutadania i la política.

Considerem que l’Ajuntament de Tortosa ha d'aplicar totes aquelles mesures necessàries per pal·liar
l’efecte de les obres que pateix el comerç urbà i la ciutadania i ha d'adoptar un paper proactiu, actuant
de manera anticipada i en previsió perquè les obres perjudiquin el mínim possible tant a la ciutadania
com els comerciants.

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

1 - Que l’Ajuntament de Tortosa elabori un protocol d'actuació per reduir al màxim les molèsties que
causen les obres, tant públiques com privades, al sector comercial  i a la ciutadania anticipant-se així,
mitjançant diverses actuacions, a les situacions futures que puguin generar noves obres.

2  - Que  l’elaboració  d'aquest  protocol  es  faci  de  manera  consensuada  amb  les  associacions  de
comerciants  i  veïnals  de  la  ciutat  i  que  el  document  inclogui  mesures  de  coordinació,  informació,
accessibilitat i senyalització, així com actuacions de dinamització de les zones afectades, com poden ser
campanyes promocionals i/o bonificacions fiscals.  “

*-*-*

Intervenció del Sr. Jordan
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de Movem Tortosa,
senyor Jordi Jordan i Farnós: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, presentem aquesta moció, tal i com
diu el  seu títol,  per  impulsar  la  creació  d’un protocol  d’actuació amb l’objectiu  de reduir  al  màxim
l’efecte negatiu que les obres que es fan a la nostra ciutat acaben tenint, tant pel fa al comerç com a la
ciutadania.
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En aquest sentit i primer que res, evidentment, doncs, m’agradaria reconèixer que a la nostra ciutat,
com  a  tantes  altres,  s’executen  obres  de  manera  generalitzada  i  que  això  acaba  repercutint
positivament per al conjunt de la ciutat però, a la vegada, mentre s’estan executant aquestes obres, hi
ha algunes sectors –especialment el comerç– que són afectats i també, evidentment, la ciutadania en
general.

A una ciutat com la nostra, que el teixit comercial, sobretot, es basa, sortosament, en un petit i mitjà
comerç molt urbà, aquest impacte negatiu de les obres és evident. I això passa perquè aquestes obres,
si són molt importants, doncs, acaben dificultant el pas dels vianants a les diferents botigues, així com
també les maniobres de càrrega i descàrrega, entre altres motius.

En aquest sentit, jo crec que tothom és coneixedor que durant aquests últims mesos a la nostra ciutat
hi ha hagut algunes obres que han posat de relleu aquesta situació. Evidentment, les complexes obres
que s’estan duent a terme, amb les reformes del pont de l’Estat que entenem, i ho dic aquí ara ja abans
de fer la proposta, que des del Govern municipal s’han subsanat tota una sèrie de qüestions, parlant
després amb els comerciants, intentant buscar solucions a tots aquests impactes, però també altres
obres que s’han fet darrerament, com la pavimentació de diferents carrers als barris del Temple i de
Ferreries, han provocat un allau de crítiques, de queixes que ens han fet arribar al nostre grup municipal
molta gent en el sentit, no?, de que no disposaven de prou informació sobre el que s’estava duent a
terme.

A partir d’aquí, i havent vist aquesta situació durant aquests últimes mesos i tenint en compte que això
és una qüestió  que  moltes  vegades  s’ha  repetit  a  la  nostra  ciutat  –com en  altres  ciutats  sempre
succeeix–, el nostre grup municipal fa una proposta de cara al futur –i, per tant, no ja pensant en el que
ha passat durant aquests últims mesos o el que pot estar passant ara– per intentar millorar el que és la
gestió de les obres a la nostra ciutat, en dos línies, no? I els punts són els següents:

El primer, que l’Ajuntament de Tortosa elabori un protocol d'actuació per reduir al màxim les molèsties
que causen les obres i, per tant, anticipant-se així a situacions futures. A partir d’aquí també hi ha tota
una sèrie de propostes que fem. 

I en segon lloc, que l’elaboració d'aquest protocol es faci de manera consensuada amb les associacions
de comerciants,  amb les associacions de veïns  i  que el document aquest de protocol, en un sentit
totalment  positiu,  incorpori  mesures de coordinació,  d’informació,  d’accessibilitat,  de   senyalització,
també actuacions de dinamització de les zones afectades, és a dir, que tenint en compte que alguna
zona serà afectada, prèviament ja  hi  hagin previstes aquestes actuacions de dinamització, i  alguns
exemples que posen són campanyes promocionals o bonificacions fiscals.  

Per tant, com deia al principi, no és una moció pensada per retraure res, en el sentit del què ha passat
durant aquests mesos perquè entenem que això una cosa que sempre ha anat succeint a la nostra
ciutat, com és lògic, quan hi ha obres, sinó per intentar millorar la gestió de l’Ajuntament en relació a
aquestes obres, anticipant-nos i creant aquest protocol d’actuació. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Alcalde, regidores, regidors, bé, l’essència de la moció ens
pareix correcta, senyor Jordan, perquè en el fons el que pretén, com vostè ha dit –ara ha acabat la seva
exposició– pretén millorar, és una moció de millora, de proposta de millora.

Ens pareix correcta perquè, bé, prevenir les molèsties que les obres, qualsevol tipus d’obra, ocasiona al
comerç i donar solució a aquesta situació, tant en benefici del comerç com de la ciutadania, ens pareix
lògic, correcte i de sentit comú.

Tant aquí a Tortosa –que mana Convergència i Unió i Esquerra– com a Tarragona –que mana el PSOE i
el Partit Popular de Catalunya– és clar que tots dos ajuntaments, o qualsevol altres, és una obligació
pròpia i innata de qualsevol ajuntament, preveuen i porten endavant mesures per evitar les molèsties
que les obres produeixen a la ciutadania. I no sols a la ciutadania, sinó també als comerciants.
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I  ho fan –o intenten fer– d’acord amb l’experiència i  experiències anteriors i  amb la consulta a les
associacions de comerciants i sobretot també a les associacions de veïns de la ciutat.

Altra  cosa és que les  mesures siguin més o menys encertades,  encara que en aquest  cas podem
observar –és de sentit comú– com es rectifiquen aquestes mesures. això sí, millor o pitjor, encara que
voluntat, des de luego, no falta.

Tornem a dir:  és  una moció  de millora.  De millora  per  a  la  ciutadania,  de  millora  per  al  comerç i
comerciants, de millora per als veïns i els diferents barris de Tortosa i, per tant, li votarem a favor.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bona tarde. És un fet el que diu la moció que nosaltres
hem pogut constatar perquè hem parlat no només amb comerciants, sinó també amb veïns i veïnes que
ens  deien  que  els  haguera  agradat  rebre  més  informació,  especialment  en  les  pavimentacions  o
millores de la vida pública que s’han fet darrerament a dos barris de la ciutat.

Segur que les obres estan planificades i que, per tant, no es fan d’un dia per a un altre. Creiem que no
costaria res dedicar una miqueta més d’esforç i temps a informar prèviament a la ciutadania.

I en tot cas, suposem que això ja es fa, però la constatació que nosaltres hem tingut és que aquesta
comunicació que es fa no arriba a tot el món i que potser caldria revisar el protocol, que entenc jo va en
la línia del que proposa Movem Tortosa.

Però l’equip de Govern creiem que hauria d’escoltar aquesta proposta perquè, insistim, hi ha veïns i
veïnes que el canal d’informació que utilitza l’Ajuntament no ha servit per a que aquests veïns i veïnes
estigueren assabentades de que el seu carrer anava a ser tallat o s’anaven a fer obres. Per tant, hi ha
marge de maniobra. Nosaltres entenem que és en aquest sentit en el que es presenta la moció i per
això votarem a favor.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. A continuació té la paraula el senyor Marià
Martínez.

Intervenció del Sr. de la Vega
A continuació pren la paraula el Sr. de la Vega: Perdó?

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Perdó. Ara m’he saltat al senyor de la Vega. Veu com no ho
acabem d’encertar del tot?

Intervenció del Sr. de la Vega
Tot seguit pren la paraula el Sr. de la Vega: No passa res. Estaran cansats. Ho entenc.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Sé que vostè no s’enfadarà. Esperi un momentet que li faig
el reset. Ara sí. Té la paraula, senyor de la Vega.

Intervenció del Sr. de la Vega
Seguidament pren la paraula el Sr. de la Vega: Bé, vagi per endavant, senyor Jordan, que la votarem a
favor. 

I  justament,  nosaltres  vam presentar  una moció  pareguda al  desembre,  també constatant  aquesta
problemàtica que existeix per les obres del pont. I jo al final em pregunto: si tants de grups de l’oposició
coincidim en l’anàlisi és que alguna cosa passa, no?

-  Pàg. 65 / 88 -           JACE / 



I és veritat que hi ha queixes de comerciants, és veritat que hi ha queixes de veïns i és veritat que pot
generar perjudicis per al comerç local mentre durin les obres. I qualsevol mesura que vulgui revertir
aquests perjudicis, el nostre partit, el Partit Socialista estarà a favor.

No cal recordar que hem presentat, no és l’única moció que vam presentar –la de desembre–. Sempre
estem proposant mocions i propostes a nivell comercial. El teixit comercial de la ciutat de Tortosa és
vital per a la nostra ciutat. Jo crec que som un referent a nivell comercial, però sí que és veritat que fan
falta  moltes  polítiques no solament envers  al  comerç,  sinó  transversals  per  poder  ajudar  a  aquest
comerç.

Jo aquí podria recordar el tema del Pla d’ocupació, per exemple, un Pla de xoc contra l’atur, que també
hi ha mesures que podrien recollir-se, que afavoririen, en aquest cas, a la contractació de persones
també per al comerç. Això passa a la Pineda de Mar i passa en uns altres ajuntaments. Però sí que és
veritat que és una mesura encertada. 

I li  contaré avui una anècdota que m’ha passat avui, senyor Jordan. Avui anava caminant pel carrer,
anava pel carrer Mercaders i quan no m’he donat compte, bum, m’he trobat dins de l’edifici, de les
obres de l’edifici de les delegacions. I clar, mirava cap als costats i dic ‘tothom porta casc aquí,’ no?,
què m’ha passat a mi, no? Vull dir, realment no hi havia cap tanca, no hi havia cap senyalització que
digués que tu  no podies  passar,  no?  I  aquestes  coses,  aquestes  coordinacions  és  el  que  hem de
millorar. Evidentment que li pot passar a qualsevol, no estic dient que el Govern municipal no faci les
seves funcions, però sí que hi ha camí per millorar i jo crec que ho hem de fer entre tots.

I  una última reflexió,  que no em puc estar  perquè la  senyora  Meritxell  ho ha tret  en dos mocions
diferents, de dir, home, els socialistes van votar que no a la investidura del senyor Rajoy, cosa que no
pot dir vostè el mateix, perquè van votar, per exemple, la d’Aznar; i cosa que no pot dir el mateix perquè,
per exemple, han votat a favor de la investidura de la presidenta de la càmera, en aquest cas, del
Congreso de los Diputados. Vull dir,  que amb el qual no fa falta que ens ho digui més. Els nostres
diputats van votar en contra i jo dubto molt que alguna vegada es doni la casuística per votar a favor
una investidura d’aquestes. Gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Per al·lusions, senyor de la Vega. Qui va votar a la presidenta del
Congreso de los Diputados va ser...... Bé, vagin a veure les actes. Vagin a veure les actes, per l’amor de
Déu! A més, és que diuen mentides. Mentides són mentides. Clar, no, no..... No, no, pot sortir a tots els
mitjans. Miri el què és va dir i com es va pactar la mesa.

En tot cas, no cal discutir-ho més, és clar, és evident i està allí. I la senyora Pastor –igual com el senyor
Rajoy– estan on estan gràcies al vot del Partit Socialista.

Intervenció del Sr. Martínez
A continuació pren la paraula el Sr. Martínez: Regidores, regidors, bé, llegint la proposta, diu ‘la creació
d’un protocol d’actuació que redueixi l’efecte negatiu de les obres sobre el comerç local i la ciutadania’.
Clar, una persona del carrer llegeix això i diu, bé, sembla ser que s’està fent tot al tuntún, no? Les obres
sembla que es facin al tuntún.

Miri, aquí a Tortosa fa molts anys que es fan moltes obres, molts anys que es van començar a fer obres
per tot arreu i s’han rebut queixes i tal, i sempre que es fa una obra hi ha una obra, no un protocol, un
sistema d’actuació. Però és un sistema d’actuació particular per cada obra, perquè no és el mateix fer
una plaça que fer una casal, no?, vull dir, s’ha de fer un vestit a mida.

Per això no creiem en un protocol general. Un protocol general que potser, inclús, pugui dificultar alguna
obra a l’hora d’aplicar perquè cada obra és, absolutament, és un món.

I referent al que implica tot això, doncs, podem posar un exemple com ara són, per exemple, les obres
que es fan i afecta a la viabilitat. Aquí es consulta sempre. Es consulta al a policia, que és l’organisme el
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qual sap més que ningú com afecta la circulació a la ciutadania, tot i que poden haver-hi ciutadans que
estiguin en contra i no acceptin el que digui la policia. Bé, és el seu problema. Però sempre, sempre que
es fa una obra, sempre, des de fa molts anys, s’entén que sempre es parla amb els comerciants, amb la
policia i amb tothom per a que els resultats siguin mínims. 

I el títol de la moció sembla que és com si aquí es fes tot a la tuntún. I a la tuntún estem convençuts i
sabem que no es fa. Moltes gràcies. 

Intervenció de la Sra. Roigé
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Senyor de la Vega, li diré dos, tres, quatre
vegades. Ja ho sé que li molesta, però és el que hi ha. Ja li ha explicat l’alcalde però, en tot cas, el
senyor Rajoy avui està gràcies al Partit Socialista i segueix estant gràcies al Partit Socialista i no deixa
d’estar gràcies al Partit Socialista.

I  miri,  li  recordaré una cosa perquè segurament m’ho traurà el senyor Jordan, perquè sabem que a
l’Ajuntament de Tarragona s’ha fet una moció similar i crec que ho ha fet el partit, el mateix partit que jo
represento i  que, en tot  cas,  és a l’Ajuntament de Tarragona on també governa el  Partit  Socialista
gràcies a un acord amb el Partit Popular, que és qui aguanta a l’Alcaldia al senyor Ballesteros. Per tant,
no està tant lluny això del Partit Popular i del Partit Socialista, que s’està socialitzant a molts llocs del
nostre país, també aquí al costat, a la comarca veïna del Montsià.

En tot cas, parlant de la moció, no comptarà amb el nostre suport perquè entenem que no té sentit fer
un protocol genèric per a totes les obres. El que fem és un protocol a cadascuna de les obres quan es
van a començar. 

I, a més a més, aquí no ens està parlant només  d’obres públiques –ho dic perquè tampoc ho han dit–.
Obres públiques com obres privades i, per tant, això suposaria que per als ciutadans també s’establís
què fem en cadascuna de les obres privades. Expliqui’m com fem un protocol per analitzar o per decidir
què es farà a una obra on hi ha vianants, a una obra on hi ha vianants i vehicles, a una obra on hi ha
només vehicles, a una obra on hi ha equipaments, a una obra on hi ha accessos a aparcaments, a una
obra d’un privat, una obra d’un edifici, una obra d’un pavelló esportiu, etc. És absolutament impossible
determinar un protocol per a tot això, a no ser que sigui un protocol que sigui una espècie de brindis al
sol on digui coses genèriques que, evidentment, no portarien tampoc a cap lloc, ja que caldria fer un
anàlisi de cadascuna de les obres.

El  que  fem és,  ens  reunim amb les  associacions  de  veïns,  amb les  associacions  de comerciants;
informem del que es va a produir i escoltem en aquells casos que podem efectuar millores. I és el que
estem fent i és el que creiem més convenient. Perquè fer un protocol genèric avui per a privats i per a
públics no ens acabaria portant enlloc i ens tocaria, arribat el moment, haver de fer el que fem, que és
fer un protocol on ens reunim amb els afectats, on parlem amb els afectats i on parlem, també, amb la
Policia Local, que és qui ens ajuda a determinar quines actuacions s’han de portar a terme, segons
quina sigui l’obra, que cada obra és diferent.

Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc agrair el
vot favorable del grup del Partit Popular, de la UP i també del Partit Socialista perquè han entès la
proposta que anava en la línia d’intentar millorar la gestió a la nostra ciutat en aquest cas de les obres.

És evident que el Govern, bé, sempre té aquests arguments, que jo ja els qualificaria de poc creatius, de
que ja ho estan fent tot bé, de manera correcta, de que sembla ser de que fan protocols. Però la realitat
és que si es parla amb els comerciants, la realitat és que si es parla amb la gent del carrer, amb la gent
que està afectada per les obres que s’han fet ara –i parlem també d’obres que s’han fet en el passat–,
la majoria de la gent creu que hi ha molt, però que molt de marge per millorar la gestió.

Per tant,  lamentem que no hi hagi autocrítica per part de l’equip de Govern. Lamentem que sense
aquesta  autocrítica  tampoc,  evidentment,  pot  haver  cap  tipus  d’evolució  ni  cap  tipus  de  millora.  I
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lamentem que es vaig amb aquest discurs, insisteixo, poc creatiu, poc creïble, de que tot s’ha fet bé i
que ja ho estan fent.

En aquest sentit,  nosaltres el que estàvem proposant era una millora bastant senzilla, en diferents
àmbits. Em primer lloc, que aquest protocol –que també es pot diferenciar en diferent tipologia d’obres,
tant si són privades, si són públiques, tant si són grans, si són mitjanes, si són petites, com tots els
protocols  que  existeixen  en  diferents  àmbits–  hauria  de  millorar  la  coordinació  –és evident  que  la
coordinació que està havent en quant a les obres és un autèntic desastre–, hauria de millorar en el
tema de la informació, la informació amb coses tan petites com per exemple molts ajuntaments posen
als carrers afectats per obres un petit full als portals una setmana o dos setmanes abans. Això ens ho
ha reclamat molta gent i aquí, per molt que diguin, no es fa..... Si em deixen acabar. Es poden quedar
relaxats i jo acabo i després, si volen, tornen a parlar.

Es  podria  millorar  moltíssim  en  quant  a  l’accessibilitat,  per  exemple,  en  els  temes  de  càrrega  i
descàrrega  que  molts  comerciants  ens  ho  van  comentar  –i  que  després  ho  van  solucionar,  però
després, no anticipant-se, com nosaltres estem reclamant–. També amb el tema de la senyalització. I
també hem posat al damunt de la taula campanyes promocionals de zones afectades greument per
obres o, fins i tot, parlar de bonificacions fiscals si són obres que duren molt de temps i que afecten
moltíssim.

I tot això, únicament i exclusivament el que reclamàvem és que ho fessin de manera consensuada amb
les associacions de veïns, amb les associacions de comerciants i aprenent dels errors que s’han produït
i s’estan produint en aquests moments. Però com sempre, vostès amb el seu argument tiren pel dret i
ho voten en contra.

Ja ho ha dit la senyora Roigé, i veig que ho sabia, que precisament a la ciutat de Tarragona, que també
hi ha hagut una polèmica molt greu, sobretot a totes unes obres, les han votat...., Convergència i Unió
ha presentat una moció en aquesta línia i ho han votat en contra.

Per tant, lamentem que siguin incapaços de veure la bondat i el positivisme que hi ha en aquesta moció
i esperem....

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Hauria d’anar finalitzant. Ha sobrepassat el temps, senyor
Jordan.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: ...acabo, senyor alcalde.

Esperem que com tantes i tantes i tantes mocions que ens tomben, ho acabin fent. 

I també els hi diem que no ens cansarem de fer propostes que tinguin un sentit comú per a la millora de
la nostra ciutat. Moltes gràcies.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb nou vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4), PSC-CP (3), CUP-
AE-PA (1)  i  PP (1);  i  dotze  vots  en  contra  corresponents  als  membres  de la  corporació  dels  grups
municipals de CiU (8) i ERC-AM (4).

15 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT  DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER ATRAURE LA
IMPLANTACIÓ  DE  LA  NOVA  FÀBRICA  D’AUTOMÒBILS  ELÈCTRICS  DE  L’EMPRESA  TESLA  MOTORS  A
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TORTOSA.

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

“ Atès que les Terres de l’Ebre han viscut un procés de deslocalització industrial derivat de l’actual crisi 
amb un important impacte sobre el conjunt de l’economia ebrenca.

Atès  que actualment un dels principals problemes de la ciutat de Tortosa és la manca de la implantació
de noves indústries que contribueixen al desenvolupament econòmic i a la creació d’ocupació.

Atès que els agents socioeconòmics de l’Ebre reclamen contínuament eines i plans per potenciar la
reindustrialització de les Terres de l’Ebre.

Atès  que  el  nostre  municipi  disposa  d'infraestructures  com  el  polígon  Catalunya  Sud,  totalment
preparades per a la implantació d'indústries.

Atès que el primer Pla d’industrialització de les Terres de l’Ebre va suposar una inversió de deu milions
d'euros en infraestructures i serveis com la dotació d'aigua i llum al polígon Catalunya Sud, a Tortosa i
l’Aldea, o la compra de les antigues naus de Lear a Roquetes.

Atès  que  les  Terres  de  l’Ebre  es  troben  en  una  situació  geogràfica  privilegiada,  en  tant  en  quant
constitueixen un important  punt  de pas del  corredor  del  Mediterrani  i  que fa de nexe d'unió  entre
Barcelona, Saragossa i València.

Atès  que,  tot  i  ser  un  territori  amb  grans  potencials,  les  Terres  de  l’Ebre  pateixen  una  situació
d'estancament que obliga a plantejar inexcusablement propostes de futur que desenvolupin tot el seu
potencial econòmic i social.

Atès que sabem que l’empresa americana Tesla Motors, fabricant de referència de vehicles elèctrics al
món, ha manifestat la seva intenció d'obrir una planta d'assemblatge i proves a Europa.

Atès que la marca internacional Tesla Motors, és una empresa capdavantera en el sector de les energies
renovables i d’automoció, sent una de les seves principals àrees la fabricació d’automòbils elèctrics
amb més prestacions del mercat internacional.

Atès que creiem que es una bona oportunitat  perquè el  nostre  territori  s'ofereixi  com a destinació
d'aquesta nova factoria, donat que compta amb unes excel·lents infraestructures logístiques per la seva
situació geogràfica així com amb espai industrial per a la seva possible localització.

Atès que Tesla Motors dissenya, fabrica i ven cotxes elèctrics, components per a la propulsió de vehicles
elèctrics i sistemes d'emmagatzematge a bateries, accions molt lligades amb el territori ja que aquí ja hi
ha hagut empreses multinacionals relacionades amb l’automoció i els seus complements, com el cas de
l'empresa Lear, amb el que al territori hi ha personal format i amb experiència en aquest sector.

És per aquests motius 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 iniciï els contactes amb l'empresa Tesla Motors per realitzar els
tràmits necessaris a fi i efecte de proposar a dita empresa les Terres de l’Ebre per a que implanti la seva
nova factoria a Europa.

SEGON.  Que l’Ajuntament  de Tortosa demani  el  suport  i  recolzament  per  avalar  la  candidatura  de
Tortosa  -  Terres de l’Ebre com emplaçament idoni per a  la  implantació de la nova factoria de Tesla
Motors  al  Govern de  la  Generalitat  de Catalunya,  a les organitzacions sindicals,  a  les associacions
d’empresaris,  a  la  Cambra  de  Comerç,  a  les  associacions  de  comerciants,  a  les  federacions
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d’associacions de veïns i a la resta d'agents socioeconòmics que hi puguin contribuir d’alguna manera a
aconseguir la implantació de la nova factoria a Tortosa.

TERCER. Que l’Ajuntament de Tortosa demani al Govern de l’Estat que faciliti la implantació del vehicle
elèctric i els seus punts de recàrrega agilitzant la seva tramitació administrativa.

QUART. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a les organitzacions sindicals,
a  les associacions d'empresaris,  a la  Cambra de Comerç,  a les associacions de comerciants,  a les
federacions d’associacions de veïns i a la resta d’agents  socioeconòmics “.

*-*-*

Intervenció de la Sra. Dolors Bel
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora del grup municipal del PSC, senyora Dolors Bel
Guerrero: Gràcies, senyor alcalde. Senyors i senyors regidors, bé, com introducció els hi comentaré que
Tortosa i les Terres de l’Ebre han viscut un procés de deslocalització industrial derivat de l’actual crisi. I
això ha tingut amb un important impacte sobre el conjunt de l’economia ebrenca que cal reactivar.

Per aquest motiu presentem una moció que vol atraure una important inversió empresarial per reactivar
l’economia i crear ocupació.

Actualment un dels principals problemes de Tortosa és la manca d’implantació de noves indústries que
no contribueixen al desenvolupament econòmic i a la creació d’ocupació. Els agents socioeconòmics de
l’Ebre reclamen contínuament eines i plans per potenciar la reindustrialització de les Terres de l’Ebre,
sense la reindustrialització no hi haurà creixement econòmic.

El nostre municipi disposa d’infraestructures com el polígon Catalunya Sud, totalment preparades per a
la implantació d’indústries. Aquest ja va ser objecte d’ajuts dintre del primer Pla d’industrialització de
les Terres de l’Ebre del Govern socialista, amb una inversió de 4,5 milions d’euros, dels 10 milions i mig
que es van proposar, en infraestructures per dotar-los de serveis d’aigua i gas.

Ens trobem en una situació geogràfica privilegiada, en tant en quant constitueixen un important punt de
pas  del  Corredor  del  Mediterrani  i  situats  a  la  cruïlla  de  tres  dels  grans  pols  econòmics  de  l’arc
Mediterrani de la Península: Barcelona, Saragossa i València.

Però patim una situació d’estancament que obliga a plantejar inexcusablement propostes de futur que
desenvolupin tot el nostre potencial econòmic i social.

Tesla  Motors,  és  una  empresa  nord-americana  puntera  en  el  sector  de  les  energies  renovables  i
d’automoció i una de les seves principals àrees és la fabricació de cotxes elèctrics.

La demanda d’aquest tipus de vehicles ha anat creixent en els darrers temps fins a tal punt que Tesla
Motors s’ha plantejat buscar una ubicació a Europa i ja ha implantat la seva seu social a España a
Barcelona. Ha manifestat el seu interès per millorar la seva xarxa de carregadors elèctrics, un dels quals
ja es troba a l’Aldea.

A  més,  Tesla  Motors  fabrica  components  per  a  la  propulsió  de  vehicles  elèctrics  i  sistemes
d'emmagatzematge a bateries, accions molt lligades amb el territori ja que aquí ja hi ha hagut empreses
multinacionals relacionades amb l’automoció i els seus complements. L’exemple clar és l’empresa Lear
en la que al territori hi ha hagut molta gent treballant en aquesta empresa i s’ha dotat d’experiència en
el sector. Per tant entenem que Tortosa i les Terres de l’Ebre constitueixen un possible emplaçament per
a la implantació de la nova factoria a Europa.

Per tant, nosaltres ja vam fer en el nostre programa electoral propostes en el sentit de la importància de
la reindustrialització de la nostra ciutat i del conjunt de les Terres de l’Ebre, reconvertint els polígons

-  Pàg. 70 / 88 -           JACE / sbh



www.tor tosa.cat

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat                               

industrials en parcs empresarials, vetllant i treballant per la implantació de noves empreses de caire
nacional i internacional.

I  és  per  aquest  motiu,  amb aquesta  moció  volem aconseguir  el  suport  unànime de tots  els  grups
municipals  de l’Ajuntament i  proposem que s’iniciïn  els  contactes  amb l’empresa Tesla  Motors per
realitzar els tràmits necessaris a fi i efecte de proposar a dita empresa les Terres de l’Ebre per a que
implanti la seva nova factoria a Europa.

Demanar  el  suport  i  recolzament  per  avalar  aquesta  candidatura  al  Govern  de  la   Generalitat  de
Catalunya, a les organitzacions sindicals, a les associacions d’empresaris, a la Cambra de Comerç, a les
associacions  de  comerciants,  a  les  federacions  d’associacions  de  veïns  i  a  la  resta  d’agents
socioeconòmics que hi puguin contribuir.

Demanar al Govern de l’Estat que faciliti la implantació del vehicle elèctric i els seus punts de recàrrega
agilitzant la seva tramitació administrativa.

Estem davant  d’una  gran  oportunitat  per  intentar  superar  la  crisi  i  la  deslocalització  industrial  de
Tortosa i les Terres de l’Ebre. Volem apostar per una gran empresa amb futur que pot situar Tortosa al
centre del  panorama econòmic nacional  i  internacional  i  pensem que hem de lluitar  tots junts per
aconseguir-ho. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament  pren la  paraula  el  Sr.  Dalmau:  Alcalde,  regidores,  regidors,  bé,  independentment que
plantegi que l’Ajuntament demani a l’empresa Tesla Motors que implanti a les Terres de l’Ebre la seva
nova factoria a Europa, proposició que encara que és un poc o bastant utòpica, abracem com a pròpia.

Crec que tindríem que anar, a part d’això d’estar d’acord amb vostès –i li votarem a favor– crec que
tindríem que anar més enllà i deuríem de forma sistemàtica i en diferents empreses per tal de pal·liar la
manca d’implantació de noves indústries, l’escassíssima industrialització que tenim en aquest territori.

En aquest sentit, cal una actuació de seguida per part de l’Ajuntament, ajuntaments de les Terres de
l’Ebre i  institucions socioeconòmiques del  territori,  i  també –també– per part  dels dirigents polítics
ebrencs per oferir de forma competitiva els recursos que tenim o que tenen al seu abast, és a dir, un sòl
barat, el sòl ha de ser el més barat possible, hi ha que atraure a les empreses; aigua barata, que tenim
el riu; electricitat barata que allà dalt i aquí baix tenim les nuclears que subministren la major part
d’electricitat a Catalunya; una ubicació geogràfica que és competitiva i si solucionem el del Corredor del
Mediterrani encara ho serà més, lògicament; uns sistemes impositius amb baixos impostos i taxes i
àmplies subvencions o exempcions. Total, el que hem de fer és acaronar a les empreses, donar-los-hi el
que volen i atraure-les cap aquí.

Per tot això cal ser imaginatiu i valents, cal oferir solucions i lluitar per elles amb valentia i cal deixar al
darrera  interessos  personals,  siguin  polítics  o  professionals,  aquest  càncer  que  mata  el  futur  dels
territoris i que mata les esperances d’aquests territoris i que condemna a gran part de la ciutadania
ebrenca al seu fracàs vital.

Per tant, ja li he dit al principi, votaren a favor la moció.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bona tarde. Abans de començar ens agradaria dir que el del
Corredor  Mediterrani,  senyor  Dalmau,  doncs  vinga,  demani-li  al  seu  partit  que  aposti  pel  Corredor
Mediterrani i deixi de desviar les inversions, que ens aniria molt bé.

Abans volíem també comentar que, bé, que celebrem que els representants del Partit Socialista avui
hagin vingut tan optimistes i  proposin el de Tesla i  després l’obra del pont i  tal,  vull  dir,  que estan
optimistes. I  que, en tot cas, quan es demana atraure inversions vol dir  que no veuen Catalunya ni
Tortosa com el senyor Patxi López qualificava ahir que estava en perill de fracturar-se en dos la societat
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catalana. Això ho celebrem, que vostès que estan cada dia aquí, doncs, tinguin una visió diferent a la
del senyor Patxi López.

Entrant ja en el que és la moció, estem totalment d’acord. A més, pensem que coincideixen en alguns
documents que s’han aprovat al nostre Ajuntament com, fins i tot, l’Agenda local 21, que ja apostava
per a que s’impulsaren els vehicles elèctrics, que fins i tot demanava –i així es recull a les ordenances
fiscals– que hi hagueren bonificacions per als cotxes elèctrics.

Per tant, nosaltres estem d’acord amb qualsevol indústria que, a més, generi un valor afegit, com és el
d’una millor conservació del medi ambient.

Recordem, a més, que hi ha un compromís europeu de reduir les emissions de diòxid de carboni, com a
mínim un 40% a l’any 2013, per tant, apostar pel cotxe elèctric és una cosa que considerem positiva. I
que aquest Ajuntament també es va adherir al Pacte d’alcaldes i alcaldesses del 2015 per combatre el
canvi  climàtic.  Per  tant,  entenem  que  aquesta  petició  va  en  aquest  camí,  és  molt  ambiciosa,
evidentment, però bé, hi ha una mancança del teixit productiu de Tortosa i de les Terres de l’Ebre, que
és el de la indústria, cada vegada hi ha menys pes de la indústria en el nostre model productiu. I a més,
és una indústria que beneficiarà el medi ambient, per tant, la considerem positiva.

Tampoc demana res més que iniciar contactes, és a dir, a cost zero en un tema que es podria arribar a
un cert consens. Els desitgem bona sort –anem 6 a 0–, a veure si alguna de les seves s’aprova i el
rodet de Convergència i Esquerra Republicana, doncs, no fa el mateix que amb les altres.

Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, evidentment que la
situació  econòmica  al  nostre  territori,  a  Terres  de l’Ebre,  és  una  situació  greu.  Ho hem dit  moltes
vegades en aquest Ple que hi ha nivells de pobresa que no són acceptables, i alguns dels pobles de les
nostres comarques lideren el rànquing a nivell de Catalunya. Tenim nivells altíssims en quant a atur i, a
més a més, també estem perdent població i molta de la població, també –com hem comentat abans–,
s’està envellint. I, per tant, són tota una sèrie de elements que posen al damunt de la taula que Terres
de l’Ebre té una situació econòmica greu i que, evidentment, des de les diferents institucions públiques
hem de fer tot el possible.

A més a més, també tothom sap que s’han anat tancant diferents indústries en els darrers anys, abans
ho hem comentat –el cas de la Lear, Indo, entre altres–, i en aquest sentit des de Movem Tortosa també
considerem i pensem que cal que hi hagi una autèntica promoció industrial de la nostra ciutat i del
nostre territori.

No sabem si parlar de reindustrialització o d’industrialització en el sentit que realment tenim molt poca
indústria i, a més a més, amb la que ha marxat, encara menys.

També volíem posar damunt la taula que hi ha un Pla estratègic de Terres de l’Ebre que la Generalitat
de Catalunya va fer en el seu moment, quan van tancar aquestes empreses tan importants i que ara
està al calaix i que no s’està aplicant pràcticament res, i això també té que veure moltíssim, no?, amb
totes les infraestructures, amb totes les polítiques que podrien fer possible que tiressin endavant que
arribessin indústries com aquestes.

I en el cas concret que vostès ens proposen que l’Ajuntament de Tortosa aprovi, sobre intentar que
aquesta empresa de vehicles elèctrics –i que també contribuiria, no?, de cara al canvi climàtic i, per
tant, és una indústria respectuosa amb el medi ambient– pugui ser defensada des de Tortosa, ens
sembla també bé. 

Hem pogut comprovar que hi ha diferents ciutats, diferents territoris a nivell de l’Estat que estan fent
tota  una  sèrie  de  pressions.  Evidentment,  també  crec  que  hem  de  ser  realistes,  que  això  és
absolutament difícil, és a dir, és molt complicat. Però, com tot en la vida, si no ho proves segurament
que aquí no vindrà i, per tant, nosaltres el que pensem és que, com a mínim, s’hauria de provar i que

-  Pàg. 72 / 88 -           JACE / sbh



www.tor tosa.cat

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat                               

Tortosa hauria de contactar, no?, amb aquesta empresa com, insisteixo, han fet altres ciutats i altres
territoris de l’Estat des de que s’ha sabut públicament que aquesta empresa es vol instal·lar aquí.

Per tant, tenint en compte tota aquesta consideració, tenint en compte tota la situació econòmica del
nostre territori, tenint en compte la manca d’oportunitats, la baixa industrialització i totes les dificultats
que he esmentat,  des de Movem Tortosa, amb els matisos corresponents i  tocant de peus a terra,
donem suport a aquesta moció. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Monclús
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Implantar una empresa en un lloc la major part de vegades
no depèn de la voluntat del lloc, sinó que –en aquest cas seria de la ciutat de Tortosa–, per molt que ho
demanéssim –vull  dir,  no  depèn de nosaltres–,  la  major  part  de vegades del  que depèn és  de la
voluntat de l’empresa.

Si  això  funcionés  depenent  de  la  voluntat  del  municipi,  doncs,  jo  crec  que  d’empreses  aquí
d’implantades en tindríem moltíssimes, perquè la voluntat crec que seria que tinguéssim –com ja s’ha
comentat abans– més gran industrialització.

Però com això, per desgràcia, no funciona així, tot i que suposo que això saben com va, ho explicaré per
si de cas algú dels que ens mira o dels que ens escolta ho desconegués. Les empreses quan volen
crear una nova implantació, una nova factoria, el que fan és adreçar-se a les agències que els governs
tenen per a aquests menesters. Quan passen a Catalunya, en el cas de Catalunya, l’agència és l’Agència
per a la Competitivitat de l’Empresa –ACCIÓ–, i dins d’ACCIÓ hi ha un departament que es diu Invest in
Catalunya, o in Catalonia, que és la que se n’encarrega d’atraure les inversions.

Invest in Catalonia designa una persona que té expertesa per cercar les respostes necessàries a les
necessitats que aquesta empresa que es vol implantar li planteja: hectàrees de terreny que necessita i,
si pensa créixer, que sigui més gran; megawatts de potència elèctrica que necessita; qualitat i quantitat
de l’aigua que pot necessitar, volum de depuració; comunicacions, si té tren a tocar o pot entrar dins la
ubicació,  comunicacions  viàries,  marítimes,  si  necessita  un  port,  el  calat  del  port;  coneixement  i
expertesa del territori en relació a les necessitats de producció de l’empresa, si a lo millor té  formació
professional en el camp que necessita; fibra òptica; subministrament de gas natural i moltes més coses.

Llavors, a més, a la majoria d’empreses fan firmar una clàusula de confidencialitat, de manera que si en
algun moment se’n van de la boca, l’empresa ho deixa estar.

I quan tot això ja està més o menys ben lligat, és quan arriba a les orelles dels ajuntaments, de l’alcalde
del  municipi  corresponent  i  se’n  assabenta  de  les  possibles  voluntats  d’una  empresa  d’aquestes
característiques d’ubicar-se allí.

Per tant, cal tenir present que, a més, les empreses no van només a Invest in Catalonia, sinó que a lo
millor van al País Basc, van a França, van a Singapur o van a Hong Kong o altres llocs, i demanen el
mateix a tot arreu. I llavors, acaben decidint els interessos comercials d’elles quina és la ubicació que
acaben triant. 

Per tot això, per tot això dit, perquè això funciona de la manera que ho he explicat i no com la que vostès
diuen –que és anar a un ajuntament a dir que per favor..., o que vinguin aquí, que ens semblaria molt
bé–, la posició d’Esquerra és contrària a la seva proposta.

I,  tot i  que volem creure que aquesta proposta és ben intencionada, però, com ja he comentat, és
allunyada de la realitat.

Intervenció del Sr. Lehmann
Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Lehmann:  Gràcies  alcalde.  Senyora  Bel,  coincidim  plenament  en
voluntat i en la necessitat d’afavorir el creixement econòmic i l’ocupació a Tortosa. Vostès ho plantegen
a través de l’atracció d’una determinada empresa –no ens volem tancar nosaltres, ni mai ens hem
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tancat a que sigui una única empresa, sinó que quantes més millor–, el que passa és que no compartim
la forma que aquí proposen. I jo crec que si reflexiona amb el que li diré també ho entendrà.

Per una part, aquestes empreses –aquesta i qualsevol altra que es vulgui implantar en un territori– el
que més preuen és la discreció. I jo crec que en això se’n donarà compte o s’haurà fixa’t en els últims
anys com poc a poc s’han anat poblant tots els portals de la ciutat i en cap cas nosaltres hem fet volar
coloms, en cap moment. Ni hem fet pàgines de publicitat ni res, sinó que s’han anat treballant poc a
poc,  amb constància,  amb  tenacitat  i,  sobretot,  amb  discreció  fins  que  s’ha  aconseguit  una  gran
implantació,  no en aquest cas industrial  però comercial,  que ha creat  llocs d’ocupació,  molts llocs
d’ocupació, i que s’estan renovant i estan encara invertint més a Tortosa.

Per tant, perdem un punt a favor ja en aquesta moció, que és la discreció.

Per una altra banda –també s’ha comentat–, aquest tipus d’empreses no funcionen així. No s’agafa el
telèfon i es pregunta ‘si està Tesla?’ És al revés. Tesla –o qui sigui– creu que té uns requeriments d’una
nova ubicació,  ells  creuen que tenen uns territoris  possibles,  llavors es posen en contacte amb els
diferents governs. Els diferents governs saben de les necessitats d’industrialització dels territoris –com
en aquest cas Terres de l’Ebre i Tortosa– i llavors fan, simplement, el que és un ‘matching’, no? Veuen
les necessitats o els requeriments de les empreses juntament amb les oportunitats que dona el territori.
És així com funciona, no pas al revés. Va de dalt cap a baix i no de baix cap a dalt.

Per tant, per això jo crec que si vostè reflexiona ho entendrà. I és un punt pel qual hem de rebutjar la
proposta. 

Però, a més a més, també demana punts de recàrrega i d’implementació del vehicle elèctric, cosa que
ja s’està treballant, a Tortosa ja se’n té i que des de l’àrea de Medi Ambient se segueix treballant, com
també s’anirà dient en les properes comissions les oportunitats que tindrem per tal d’instal·lar nous
punts. Gràcies.

Intervenció de la Sra. Dolors Bel
A continuació pren la paraula la Sra. Dolors Bel: Sí, gràcies senyor alcalde. Senyores i senyors regidors,
en primer lloc m’agradaria donar les gràcies als grups municipals de Movem Tortosa, la CUP i el Partit
Popular que ens han donat suport a la moció.

I després, m’agradaria contestar algunes de les coses que s’han dit aquí.

Bé, en primer lloc m’agradaria començar dient que moltes vegades, a veure, primer, aquesta moció era
una moció carregada de bones intencions –ho dic perquè algú comentava el de la bona intencionalitat–.
Evidentment,  senyor  Monclús,  és  una  moció  carregada  de  bones  intencions.  Per  què? Perquè  ens
preocupa la situació econòmica i laboral de Tortosa i del conjunt de les Terres de l’Ebre. Perquè sabem
que  els  llocs  de  treball  que  proporciona  la  indústria  són  molt  necessaris  i  perquè,  a  més  a  més
afavoreixen a la resta de sectors: el sector serveis i el sector hoteler, etc., etc. I perquè, a més, l’oposició
fem propostes treballant per a que aquests llocs de treball que tanta falta ens fan arribin d’una manera
o altra, perquè no sempre hem d’esperar que ens ho vinguin a portar des de fora. Gràcies.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb nou vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC-CP (3), 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 CiU (8) i ERC-AM (4).
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16 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER IMPULSAR LA
CONSTRUCCIÓ DEL NOU PONT A TORTOSA, ENTRE L’HORTA DE PIMPÍ I L’HORTA DE JESÚS.

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

“ Atès que les obres de reforma del Pont de l’Estat han evidenciat un important problema de vialitat que
pateix la ciutat de Tortosa, donada la seva estructura i trama urbana.

Atès que el Pla d’ordenació urbana municipal (POUM), aprovat el 2007 recull un model de ciutat basat
en l’equilibri,  la nova vialitat, la transformació interior,  tant del centre històric com dels terrenys de
Renfe,  i  la  distribució  estratègica  dels  grans  equipaments  i  de  les  principals  peces  que  s'han
d'incorporar al procés urbanístic. 

Atès que una de les premisses del POUM es reforçar el paper estructurant  del  riu en el conjunt de la
ciutat  i  per  això proposa, al  marge esquerre del  riu,  al  nord,  la  creació d'una  i  porta urbana,  punt
d'arrencada d'un nou pont, des de l’Horta de Pimpí fins a l’horta de Jesús, on preveu un nou parc urbà
que fa de connector entre Ferreries i Jesús.

Atès que entre aquestes zones de desenvolupament  i  equipaments  hi  ha  l’Horta  de Pimpí,  amb el
pavelló firal i el nou pont, i un nou parc urbà a l’horta de Jesús, que comuniqui amb el nord de Ferreries.

Atès que la connexió del nou pont facilitaria l’accés a la C-12, descongestionant el trànsit de camions
per dintre de la ciutat i recuperant el sentit de via ràpida d’aquesta carretera.

Atès  que  també  serviria  per  potenciar  el  paper  de  Bítem com a  important  centre  de  la  indústria
agroalimentària.

Atès  que  el  nou  pont  contribuiria  a  la  pacificació  del  trànsit  i  eliminaria  molts  dels  problemes  de
mobilitat que avui dia pateix la ciutat i que s'han vist incrementats en els darrers temps, evidenciant la
necessitat d'un nou pla de trànsit i seguretat i del tercer pont.

Atès que en els darrers temps la ciutadania i els comerciants han tornat a reivindicar la necessitat de
disposar d'aquesta infraestructura, com a nova via d’entrada i sortida i de comunicació entre les dues
ribes del riu al nord de la ciutat i com a eina de potenciació de l’activitat econòmica.

Atès  que  la  construcció del tercer pont respon a un model de creixement i de projecte de ciutat que
reforça el rol estructurant del riu Ebre en el conjunt de la ciutat.

Atès que d'aquesta manera es reforça el paper dels eixos viaris que avancen per les dues ribes del riu,
millorant i consolidant les traces de relació de la ciutat amb la resta del sistema urbà i dels municipis de
l’entorn, recuperant el sentit de capitalitat  i  de proximitat i  servint de pol d'atracció per  a  l’activitat
econòmica i comercial. 

 Atès que una dècada després de l’aprovació del POUM i en vista dels problemes de vialitat que pateix
Tortosa, creiem que es absolutament necessari que les administracions corresponents assumeixin la
construcció del tercer pont a Tortosa.

És per aquests motius que el grup municipal del Patit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER. Que l'Ajuntament de Tortosa dugui a terme i impulsi les accions que siguin necessàries per tal
d'instar a les administracions que correspongui que facin allò necessari per a la construcció del tercer
pont a Tortosa, una de les peces claus en el desenvolupament de l’actual Pla d’ordenació urbanística
municipal de Tortosa. “
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Intervenció del Sr. de la Vega
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal del PSC, senyor Manel de la Vega i
Carrera:  Gràcies  senyor  alcalde.  Regidors,  regidores,  ja  passem a  l’última  moció  de  la  sessió  i  ja
m’imagino que la gent estarà una mica cansada.

Però més enllà d’això, és una moció també positiva, com les que normalment presenta el nostre grup
municipal. És una moció on demanem que es comenci a tramitar la documentació necessària per a la
construcció d’un tercer pont a la ciutat de Tortosa.

Jo entenc que aquesta moció ens pugui fer reflexionar a tots els regidors i regidores de la necessitat o
no de construir un tercer pont a la ciutat de Tortosa. I aquesta és una pregunta que, la veritat, fa molt de
temps que me l’he feta. Vull dir, de vegades, quan estàs i col·labores en política –ara ja des de la funció
de regidor també de l’Ajuntament– te planteges si algunes propostes que fas són necessàries o no.
Però jo crec que la resposta la tenim molt clara: amb les obres del pont s’ha vist de manera clara. Jo ara
sí que podria contestar aquesta pregunta. Si algú me la fes li diria ‘mira, si tu vols saber si et fa falta
construir un altre pont a la teva ciutat, talla el carril per un sentit de comunicació i sabràs si et fa falta
un pont o no’.

I en aquest cas, a la ciutat de Tortosa la majoria de ciutadans i ciutadanes ho estan dient pels carrers:
faria falta un altre pont per a la ciutat. I aquesta és la proposta que nosaltres fem i ho posem damunt la
taula. Posem damunt la taula la construcció d’aquest tercer pont.

He de recordar també que aquest tercer pont, no ho dic jo, ho recull el Pla d’ordenació urbana municipal
que es va aprovar al 2007, amb lo qual, si agafes el POUM de la ciutat de Tortosa està dibuixat aquest
tercer pont, no és una invenció, ho recull el mateix POUM. I, evidentment, té la finalitat de relligar la
ciutat  per  la  part  també  de  Remolins  i  per  Ferreries.  Jo  crec  que  és  una  bona....,  produirà  una
transformació interior basada en la recuperació del centre històric pel mig del PinCat i la dinamització
que donarem als terrenys de Renfe. Tot això que recull el POUM són aspectes que hauríem de tractar en
aquest Ple. 

El  creixement  econòmic  amb els  seus espais  sobre  els  portals  de Tortosa,  que hem parlat  moltes
vegades o fa un moment que en parlàvem també del Catalunya Sud. Totes aquestes inversions són
inversions de futur per a la ciutat i per això proposem refermar aquest paper de capitalitat que té la
ciutat de Tortosa al  disposar d’una connexió al  nord de la ciutat que facilités l’accés amb la C-12,
permetent descongestionar el trànsit de camions per dintre de la ciutat i donar-li sentit a una via ràpida.

Això facilitaria també –i a vegades és una de les queixes que hem tingut també, com a grup municipal–
el tema dels transportistes que van a Bítem amb els camions; donaríem un impuls també a les nostres
empreses agroalimentàries i, a la vegada, aconseguiríem pacificar el trànsit eliminant problemàtiques
de mobilitat que té la nostra ciutat.

Dotar d’una infraestructura que ajudi a reactivar l’economia, com un tercer pont. Per aquest motiu en
aquesta moció volem el màxim consens de tots els grups municipals del plenari. I que es porti a terme i
impulsin accions que siguin necessàries per tal d’instar a les administracions que correspongui que
facin allò necessari per a la construcció del tercer pon a Tortosa.

Ho diré en un idioma bastant quotidià, i perdoni’m si ho dic d’aquesta manera: qui no plora no mama. I
aquesta és la gran frase que crec que ens hem d’apuntar: qui no plora no mama. I la ciutat de Tortosa
necessita un tercer pont, per això nosaltres us demanem a tots els regidors i  regidores que doneu
suport a aquesta moció i que tiréssim endavant la ciutat. Gràcies.
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Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores,  regidors, bé, jo li donaré el suport a
aquesta moció després d’una reflexió, com vostè demana, sobre la necessitat d’un tercer pont. Que és
necessari però, clar, tota la vida és el mateix: querer no es lo mismo que poder, i aquí està el problema
que té Tortosa, no? Voler sí, però poder fer un pont d’aquestes característiques demana una inversió
molt important que jo crec que l’Ajuntament de Tortosa avui per avui no pot fer, no? 

Ni inversió nosaltres, ni crec que des de fora ens vinguin a invertir perquè com que ens tenen aquí
marginats de tota la vida..... Perquè fixi’s vostè el temps que portem amb la reforma de l’eix de l’Ebre,
entrant per Jesús la tuneladora i sortir pel polígon de la Ravaleta, i està licitat i no sé què i .., però aquí
passen els dies i no passa res.

Fixi’s vostè, l’edifici de les delegacions el què ha tardat en fer-se. I ja veurem quan estigui operatiu el
que es tardarà, no? I ja no fico, fixem-nos, el tema de l’hospital famós que es té que fer o que es tindria
que fer i que no es farà perquè no hi ha diners, no? I així una darrera l’altra i darrera l’altra.

Necessitat sí, i pel que vostè ha dit, per temes de circulació, de comunicació, etc., inclús de capitalitat,
necessitat sí, però clar, el problema és que hi hagin diners, bé generats per nosaltres –cosa difícil– o bé
generats des de fora –cosa també difícil–.

Nosaltres podem fer inversionetes, no?, i com podem i empenyorant-nos, com per exemple el tema de
les piscines, no?, o que ens amollin aquí 1 milió i pico de diners per reformar el pont de l’Estat i coses
d’estes, però més enllà d’això malament rai. 

Però això a mi no em lleva l’idea de que hi ha que demanar, hi ha que plantejar els temes, hi ha que dir
‘escolta, si volem podrem’, no? Tirem endavant, de moment, la petició i per això li donarem el nostre vot
positiu a la moció.

Intervenció del Sr. Rodríguez
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bona tarde. Nosaltres votarem a favor de la proposta.
Estem d’acord, és a dir, també som conscients, com s’ha dit ara, que evidentment és una proposta que
té un recorregut, doncs, discutible en el sentit de que és una inversió gran, però bé, també en molts
llocs s’han fet propostes que han fructificat als 20 anys. Però per a que fructifiquin als 20 anys, primer
s’han de formular, perquè si no es formulen mai, no fructificaran.

I posaré un exemple. Jo vaig nàixer a Alcoi, al País Valencià, i allí es va reivindicar durant molt de temps
per entitats veïnals i pel mateix Ajuntament un pont que farà 5-6 anys es va inaugurar. És a dir, el que jo
entenc que proposa ara aquesta  moció  és que es  fomenti  la  construcció  del  pont i,  quan arribi  el
moment oportú, doncs, ja s’estigui preparat per a que es construeixi, no que directament es vagi a
construir ara.

I és un pont que, a més de solucionar qüestions per a la població de Bítem però també per a Tivenys i
des de Jesús i Remolins –que també es demana–, oferiria també noves possibilitats a la ciutat, no ja de
congestió del trànsit, sinó també de plantejar-se ampliar les zones peatonals al nucli antic, perquè ja no
seria una zona de pas sinó que tindria perfectament les sortides per una banda i per una altra.

A tall d’exemple, Saragossa té 13 ponts construïts. És a dir, el que nosaltres demanéssim que se’n faci
un altre tampoc és una qüestió tan difícil i tan utòpica. 

I per tant, coincidim també, com han comentat vostès, en què cal consens polític, és a dir, tots el partits
polítics i  totes les entitats de la  ciutat hauríem d’estar  d’acord en què és una obra prioritària que,
evidentment, no arribarà passat demà ni després demà, però que estaria bé començar a demanar per a
que en el futur ens pugui arribar.

Per tant, el nostre vot serà favorable a la proposta.
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Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament  pren la  paraula  el  Sr.  Jordan:  Sí,  senyor  alcalde,  regidors  i  regidores,  des de Movem
Tortosa  també  donarem  suport  a  aquesta  proposta,  entenent  que  és  una  proposta  de  ciutat  que
compartim.

Que compartim perquè és evident que aquest pont és necessari  per  a Tortosa perquè beneficia al
conjunt de la ciutat en tots els aspectes i beneficia concretament alguns barris, com també s’ha dit
aquí, al barri de Remolins, al barri de Ferreries , el poble de Jesús i també el poble de Bítem. Per tant,
entenem que és una proposta important per a la ciutat perquè també reequilibra des del punt de vista
urbanístic,  que  és  un  dels  problemes,  pensem,  més  importants  que  té  Tortosa,  aquesta  situació
urbanística que hem heretat des de molts, molts, molts anys –i parlo, pràcticament, de segles–.

A  partir  d’aquí,  entenem i  sabem que està  planificat  al  POUM, al  Pla  d’Ordenació  Urbana.  També,
evidentment,  som conscients  que  és  absolutament  difícil  en  aquests  moments,  no?,  que  aquesta
inversió es tiri endavant per alguna de les administracions superiors, però sí que compartim el fet de
que s’ha de tornar a situar a l’agenda política de la ciutat.

En aquest sentit també, per exemple, voldríem recordar que aquí al nostre territori  –ara hem posat
l’exemple, no?, de Saragossa– però aquí al nostre territori, al Delta, també es va crear finalment, no?, el
pont entre Deltebre i Sant Jaume després d’anys i anys i anys de reclamar-ho.

Per tant, tenint en compte que és una proposta de ciutat i que és, evidentment, positiva en tots els seus
sentits per a Tortosa, insistim, pensem que s’hauria de tornar a posar a l’agenda política de la ciutat i,
per tant, des de Movem Tortosa, com no pot ser de cap altra manera, li donarem suport. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Vostè, en nom del seu partit, ens demana que l’Ajuntament de
Tortosa dugui a terme, impulsi, les accions que siguin necessàries per tal d’instar les administracions
que correspongui que facin allò necessari per a la construcció del tercer pont a Tortosa.

Això, l’Ajuntament ho ha fet. Els que hi havien abans ho han fet. Ara em ve al cap que l’alcalde Joan
Sabaté  això  li  va  demanar  públicament  a  la  Llotja,  abans  de  que  fos  Casa  dels  Gegants,  no?,  al
representant del Departament de Política Territorial i Obres Públiques –em sembla que era el senyor
Manel Nadal– i li va dir que, tot i que llavors eren èpoques de vaques més grasses que ara, doncs que,
ni cinc de calaix.

Voldria recordar que per construir aquesta infraestructura, ni ara mateix ni abans, l’Estat no ha volgut
posar un dia. Vull dir, no ho han volgut fer. La Generalitat està escanyada per la maquinària estatal. I
aquest és un nou exemple del que ens cal és una república catalana per transforma la realitat que ens
toca viure.

I a aquest partit, al Partit Socialista, el convido a facilitar aquesta nova realitat, tot adherint-se al Pacte
nacional pel referèndum –abans ja han dit que no–, votar en conseqüència, a crear una nova república
que doni resposta a necessitats com la que ara tots estem segurs de que és tan palesa. 

Però com que el que vostès demanen ja ho vam fer els alcaldes d’abans, ho fan els d’ara i ho faran els
que vinguin fins que aconseguíssim tenir...., doncs, el nostre posicionament és contrari a la seva moció.

Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra.  Roigé: Gràcies alcalde. Regidores,  regidors,  ‘Tortosa tindrà un
tercer pont sobre l’Ebre entre els barris de Remolins i Ferreries, una important infraestructura viària de 
 Milions d’euros que unirà la carretera T-301 i  l’eix de l’Ebre.  Això ho ha donat a conèixer  avui el
secretari de Mobilitat del Departament de Política Territorial i l’alcalde Joan Sabaté. La presentació dels
estudis realitzats per la Generalitat s’ha presentat en el marc de la inauguració de la Fira ExpoEbre. Es
tracta  d’una  notícia  de  gran  interès  per  a  la  ciutat,  ha  assenyalat  l’alcalde  Joan  Sabaté,  que  va
qualificar el pont de fonamental per a Tortosa ja que permetrà circumval·lar la ciutat, alhora que forma
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part d’un model de creixement equilibrat en què treballa l’Ajuntament’.

I a partir d’aquí tot un seguit de característiques del pont. Ens diu que és un pont metàl·lic de cantell
variable, que presenta tres envans de de 78, 198 i 178 metres. Per tal de permetre el manteniment del
pont es preveu una plataforma inferior penjada d’unes vies. I que el pressupost estimatiu total de l’obra
puja 20.470.276,62€. Per tant, fins als cèntims posava exactament aquella presentació famosa que es
fa ver en el marc de la Fira d’ExpoEbre ara fa 12 anys, exactament el 29 d’abril del 2005, que és quan
es va també traure aquesta nota.

Es va presentar el projecte, es va portar una maqueta que es va fer allí del pont, molt bonica, que allí
està. I es va explicar, per part del Govern i per part de Joan Sabaté, que ja estava el projecte i que era
aquest, i aquests són els detalls. Els convido a llegir la nota sencera perquè no té pèrdua.

Llavors, ens dirà el senyor de la Vega ‘oh, és que el senyor Sabaté després ja no va estar’. Va estar dos
anys  més:  2006 i  2007.  Terrenys:  no  els  tenien,  com amb l’hospital  tampoc.  És  igual,  presentem
projecte sense terrenys. ‘Bé, però és que, clar, només va tenir 2 anys’. Bé, i el Govern tripartit, presidit
pel Partit Socialista? En va tenir 5 anys més: fins a finals de 2010. I el senyor Zapatero que estava a
Madrid governant? Perquè en aquell moment governaven a tot arreu. Va arribar al 2011.

Per tant, ni al pressupost del 2005, ni al del 6, ni al del 7, ni al del 8, ni al del 9, ni al del 10, ni al de l’11
ni un euro. Ni aquí, ni allà, ni més enllà. Absolutament ni un euro. Ni per a projecte, ni per a terrenys.
Suposo que els hi van digué pagar la maqueta?, dic jo, no sé. Perquè al final deuria ser l’únic que
teníem allí.

Per tant, ara ens ve el Partit Socialista i ens diu ‘ara, ara és el moment d’impulsar aquest pont’. 

Evidentment que sabem que hi ha la necessitat de tenir el pont. Evidentment que volem un nou pont
per a Tortosa. Clar que el volem, hi tant que el volem. Però també sabem la situació que tenen les
finances de la Generalitat i la situació que té l’Ajuntament de Tortosa i, per tant, a partir d’aquí agafar i
dir..., una moció que ens diu que l’Ajuntament de Tortosa digui a terme, impulsi les accions que siguin
necessàries per tal d’instar a les administracions que correspongui –és absolutament concreta, eh–, es
tan fum i tan brindis al sol com aquella maqueta que van presentar aquell 2005 el senyor Sabaté i els
que estaven aquí –perquè els que estan aquí ja estaven en aquell moment– i, per tant, nosaltres en
aquest tipus de política, que és presentar maquetes, presentar projectes sense tenir ni terrenys ni tenir
res més, no ens hi trobaran.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Gràcies senyora Roigé. Li deia que acabés abans perquè
m’he despistat a l’hora de fixar l’inici del rellotge.

Intervenció del Sr. de la Vega
Tot seguit pren la paraula el Sr. de la Vega: Home, jo abans de tot, donar les gràcies a la CUP, al Partit
Popular, a Movem, que han entès perfectament el què volíem dir. El Govern municipal no ho ha entès.
Bé, és la seva qüestió.

Home, parlant de maquetes, jo me’n recordo d’una maqueta de 40 milions d’euros de les piscines. El
que passa és que, evidentment, d’això han passat 10 anys, estan vostès governant i encara ara, encara
ara, l’estan començant a fer ara. Per cert, que no tindrem piscines d’estiu, que és una piscina coberta el
que fan, però bé. Ho dic perquè hi ha molta gent que no ho sap.

Miri, nosaltres vam estar governant la ciutat de Tortosa durant 8 anys, sí que és veritat. I al 2005 vam
proposar una idea. I teníem la complicitat de la Generalitat i, potser, més endavant es tenia que lligar,
evidentment,  la  complicitat  de  l’Estat,  perquè  un  conveni  per  fer  un  pont  d’aquestes  magnituds
necessites el concurs de moltes administracions. I més quan per un costat passa una carretera, que és
la C-12 de la Generalitat, i per un altre costat en passa una de la diputació. Evidentment que ens hem
de ficar tots a.....
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Però l’únic que volíem era presentar una moció, recollir l’esperit de llavors i continuar treballant en
aquesta línia. Jo no li demano que el pont estigui fet demà. Evidentment que no ho demano.

I evidentment que el senyor Sabaté no va poder culminar aquesta obra, però que la tenia al cap, que la
va ficar en una maqueta, que va aconseguir la complicitat de Manel Nadal –en aquest cas era el que
era secretari general de Mobilitat de la Generalitat–, que va aconseguir, a més a més i en aquesta línia,
doncs, podríem ficar l’exemple del conveni que va signar Joan Sabaté amb el tema del pont vermell de
Tortosa. Doncs, ho va signar el senyor Sabaté, no ho van signar vostès. I gràcies a això, ara tenim les
obres que es van fer al pont vermell.

Doncs, són coses que el Govern municipal ha d’anar ficant a la taula. I com deien molt bé i han entès la
majoria de grups de l’oposició, són propostes que s’han de començar avui per poder-les tenir d’aquí a
uns anys. No les podrem tenir demà. O és que, com dèiem abans, el pont de Sant Jaume d’Enveja –
Deltebre no va tardar el seu temps? No va tardar molts anys?

I, evidentment, nosaltres quan vam entrar a governar a la Generalitat, doncs, va ser un dels nostres
objectius.  I  jo  crec  que  a  la  comarca  del  Baix  Ebre,  veient  el  còmput  de  poblacions,  veient  les
necessitats que tenim com a comarca, és a Tortosa a qui li correspon ara crear un tercer pont, però és
per la massa crítica de ciutadania que tenim. Som la població, reunim la població, i  si  ajuntem en
aquest  cas  també  a  Roquetes  i  altres  pobles  com Tivenys,  doncs,  reunim una  massa  crítica  que,
evidentment, fa factible poder tenir un tercer pont per millorar la mobilitat.

Però és que jo el que no entenc és que quan fas una proposta en positiu em surtin,  doncs,  dient,
recordant-me una roda de premsa. Doncs sí,  és que m’ha agradat que em recordi aquesta roda de
premsa. M’ha agradat perquè era un alcalde que lluitava per la seva ciutat i ara és el que ens fa falta. El
que ens fa falta ara és un alcalde que lluiti per la seva ciutat. Gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Manel de la Vega. Els alcaldes els
trien i els trauen.... 

Intervenció del Sr. de la Vega
Seguidament pren la paraula el Sr. de la Vega: No li he dit res a vostè.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: No, no. Jo li dic, li dic que els alcaldes los trien i els trauen la
gent.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb nou vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC-CP (3), 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 CiU (8) i ERC-AM (4).

II. PART NO RESOLUTIVA 

PART DE CONTROL
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17 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:

a) Extractes Junta de Govern Local:  

- 05/2017, de 30/01/2017
- 06/2017, de 06/02/2017
- 07/2017, de 13/02/2017
- 08/2017, de 20/02/2017

b) Resolucions de l’Alcaldia: 

- De la 2798/2016 a la 3104/2016

El consistori en queda assabentat.

18 - INFORMES DE L’ALCALDIA. 

No n’hi ha.

19- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació el Sr. Alcalde diu: Com que no he pogut assistir en Junta de Portaveus, com vostès saben,
jo  l’únic  que  els  hi  volia  indicar  és  que,  a  efectes  de  les  preguntes  i  per  poder  guanyar  temps,
independentment de que disposen de 2 minuts per fer cada pregunta, el que els hi demanaria  és que
em fessin, cada regidor em fes totes les preguntes que m’hagi de fer i després jo li aniria responent
també en els 2 minuts corresponents totes les preguntes. Jo crec que així, no molt, però podem guanyar
algo de temps.

*-*-*

01 - INTERVENCIÓ DEL SR. DALMAU

Sr. Dalmau: Bé, jo ràpidament li faig una pregunta. Una que fa referència a l’inventari del material de
l’Ajuntament i de les empreses municipals, si aquest inventari està –crec que deu d’estar– portat al dia
i valorat al dia. Si és així, no? Si hi ha hagut una depuració d’aquest mobiliari perquè s’ha fet vell? S’ha
cedit  a  entitats  sense ànim de lucre? O s’han venut?  O,  simplement,  s’han  tirat,  doncs,  com una
deixalla?

La segona pregunta és si ens podria vostè dir –ho ha dit als periòdics, però bé– si ens podria confirmar,
més o menys, quan vostè creu que s’acabaran les obres del pont de l’Estat? Més o menys, no? O sigui,
però  acabar  les  obres  de l’Estat  totalment.  No  allò  ‘una  banda  ja  l’hem acabada  i  ara  acabarem
aquella...’. No, no. Quan s’acabaran totes les obres del pont de l’Estat? No sols el pont central, el que és
el pont, sinó els accessos a una banda i a l’altra.
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I  després,  ja  que  ens  han  concedit  –i  enhorabona  i  estem d’enhorabona tots  els  tortosins  i  totes
tortosines– els Jocs del 2019, que és com una espècie de competició esportiva més convivència de
cultures, segons ens van explicar, per a aquesta data tindrem el projecte de piscines acabat totalment?
Per poder donar el seu joc –valgui la redundància– a aquests Jocs del 2019?

I si hi ha previstes reformes urbanístiques per a la ciutat que acollirà 8000, 10000...,bé, acollirà una
munió de gent, d’esportistes i, clar, no sols és que puguin practicar l’esport –no a Tortosa, ja sé que es
farà a Amposta, a Mora..., bé, es farà a les Terres de l’Ebre– però Tortosa, com a cap i casal de les
Terres de l’Ebre, tindrem arreglat, per exemple, el barri del Castell? Tindrem arreglada la façana de la
catedral, per exemple? El pavelló de Remolins el tindrem en forma? 

Bé, tot això....., m’entén?, la Generalitat de Catalunya acabarà de pagar-nos el que ens deu per a que
poguéssim pagar aquesta reforma de la cara, aquesta neteja de la cara de Tortosa en vistes a uns Jocs,
doncs, que tenen la seva importància?

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Començo per aquesta última. Jo, si al pavelló de Ferreries l’hem de ficar en
forma i l’hi hem de fer una preparació física, potser li demanarem al senyor Rodríguez que ens ajudi a
ficar en forma el pavelló de Ferreries.

Jo crec que se’ls hi ha explicat, i sinó els hi tornarem a explicar nosaltres. No es tracta de fer més
inversions. Quan el Comitè Avaluador decideix que Tortosa i el conjunt de ciutats que emmarquen la
candidatura poden acollir  els  Jocs,  no  és pensant  en què s’hagin  de fer  moltes  inversions,  perquè
després ja s’ha demostrat el què passa a Tarragona, que l’Estat incompleix i els Jocs s’han de retardar.

Aquí no ens arrisquem a que l’Estat hagi d’incomplir, com ha fet reiteradament amb Tarragona. Aquí ho
tirem endavant amb les infraestructures que hi ha ara.

A més a més, ja li confirmo que la piscina hi serà, però no serà perquè es fan els Jocs. Hi serà perquè
està adjudicada en temps i forma.

La Generalitat de Catalunya pagarà, segurament, si no se l’ofega tant financerament –i no se l’escanya
per part del Govern central– podrà pagar millor del que està pagant. Però vull recordar-li que al llarg de
l’últim any hem reduït 3 milions d’euros, alguna cosa més de 3 milions d’euros, el deute.

I la resta d’infraestructures les farem.

Però jo em quedo amb el que ha fet de tot cor i carinyo, que és la felicitació. Aquest és un exemple de
com s’han fet les coses: des de la discreció, ben fetes, com s’han de fer, sense tirar molts coets quan no
s’havien de tirar coets i fent la gestió que pertoca per a que els projectes tirin endavant.

A partir d’aquí, aquest és un repte que no només té Tortosa, que no només té les Terres de l’Ebre. És un
repte de país, de promocionar l’esport –l’esport popular– com no s’ha fet al llarg de molts anys.

Li contestaré les altres preguntes.

La del pont de l’Estat és molt fàcil de contestar. Ara que s’aprovarà, jo espero que al llarg dels propers
dies, el projecte, el reformat del projecte, allí tindrem exactament el calendari. Jo no he dit públicament
quan s’acabaran les obres, jo he mostrat el meu desig. 

Aquí hi ha un coll de botella, que és amb Endesa. Si vostè també té la capacitat d’ajudar-nos també li
agrairíem, per a que pogués escurçar una mica els terminis de treball que té. Jo he de dir que, malgrat
no hi ha cap compromís formal i escrit –tal com havíem demanat i demanaven també els redactors del
projecte per poder-ho reflectir al projecte–, he de dir que al llarg dels últims dies –per dir-ho així– s’ha
vist una predisposició material. Però, en tot cas, no només cal predisposició i que s’executen, sinó tenir-
ho per escrit.
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En tot cas, quan s’aprovi el reformat del projecte allí tindrem un calendari exacte. I jo no he avançat res
més que desitjos i espero que es puguin materialitzar, però avui no li puc confirmar.

I respecte al tema de l’inventari, jo li he de dir que l’inventari no està complert. No està complert perquè
l’inventari té una dificultat enorme. L’inventari, ja no tant de les societats.... Segurament a les societats
és al lloc on estaran més avançats i més tancats, no en totes, segurament en les que tenen més història
és més difícil. Perquè, com vostè sap, l’inventari no només es composa dels mobles, de les cadires...,
sinó també dels carrers. I encara que li pugui sorprendre, doncs, tenim dificultat en l’inventari de béns
immobles. Si no recordo malament se’n va portar un ara pocs anys, essent jo alcalde, i en aquells
moments ja vam dir que tenia algunes mancances. I això s’ha anat solventat.

I en quant al dels béns mobles, no hi ha problema en tots aquells que s’incorporen i que es donen de
baixa, però sí en aquells que estan a l’Ajuntament des de fa molt temps. Si ara vostè em pregunta
‘escolta, el sillón en què jo estic assegut està inventariat?’, doncs, no li sé respondre perquè tenim un
dèficit en la situació pretèrita que s’està treballant.

Els tècnics ja ens han dit com es poden solventar, que seria contractar una empresa externa que ens
fes tot aquest inventari. Però això té un cost elevadíssim. I l’anem millorant i l’anem solventant a poc a
poc.

Si vostè em diu ‘li agradaria haver-ho fet més de pressa?’, sí, efectivament. Però també li dic que estem
millor avui que fa 1 any i, evidentment, molt millor que fa 10 anys. Moltes gràcies.

02 - INTERVENCIÓ DEL SR. RODRÍGUEZ

Sr.  Alcalde:  Havia  demanat  la  paraula,  crec  que  era....  Ah  sí,  perdó,  ja  el  tornava  a  saltar,  senyor
Rodríguez.

Sr. Rodríguez: Bé, la nostra pregunta va vinculada també al 8 de març. L’Ajuntament de Tortosa té,
perquè es va aprovar aquí al donar continuïtat al que ja hi havia, un Pla de polítiques de dones, que
suggerim –perquè és com es diu en la majoria de municipis– que es canviï el nom per Pla d’igualtat,
que parla més de polítiques d’igualtat que no de dones, perquè el mateix Pla diu que és una qüestió de
tota la societat, que no correspon només a les dones treballar. Doncs bé, al que anem és que en el seu
preàmbul parla de que el Pla no és una declaració d’intencions, sinó que és d’actuacions. I en la fase
d’avaluació parla de que al final de cada any caldrà avaluar si el Pla ha estat eficaç. I per a fer-ho caldrà
un diagnòstic simplificat amb la informació recollida durant la fase de seguiment. Això és el que diu el
Pla en el seu àmbit d’avaluació, perquè gràcies a aquesta avaluació permetrà fer modificacions en el
Pla. I hi ha 35 indicadors per fer aquesta valoració.

Llavors, el que nosaltres demanem és la informació recollida durant l’any passat i, a més, qui ha fet
aquest recull; el diagnòstic simplificat del que parla el Pla i també qui l’ha realitzat; i quins objectius són
els que es van prioritzar durant l’any passat, el gran d’assoliment, quines actuacions s’han  fet també
per assolir-los. I en agradaria també que s’especificaren aquells que han sigut nous del 2016 i els que
ja venien d’altres anys; i per a aquest any quins han sigut els canvis que s’han planificat en el Pla.

Entenem que és una informació que ja estarà feta perquè, segons obliga el Pla, doncs, ja hauria d’estar
fet. I si no es volen esperar al proper Ple i ens la volen fer arribar abans, doncs, nosaltres estarem
encantats. Gràcies. 

Sr. Alcalde: Sí, m’informen –bé, jo ja ho sabia, però m’informen– que demà hi ha comissió informativa i
segurament allí els hi podran resoldre moltes de les qüestions que vostè planteja. 

Ho dic per a aquest cas i per a altres casos. L’avaluació es fa anual, no és fàcil tenir les avaluacions
tancades de tots els exercicis durant els 2 primers mesos perquè moltes vegades els tècnics que han de
supervisar aquestes avaluacions n’han de supervisar de molts àmbits. I el director d’àrea, precisament
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d’aquesta àrea, també n’ha de supervisar de molts.

Però,  en tot cas,  segurament demà en comissió informativa se li  podran  solventar molts  d’aquests
dubtes. Si en quedés algun, doncs, ho pot traslladar directament a la regidora o a mi mateix i no cal
esperar al proper Ple per poder donar conformitat a aquesta petició.

Sí, sí, té la paraula.

Sr. Rodríguez: Bé, és un exemple de que si tinguérem una persona, una tècnica d’Igualtat que realment
estigués fent el seguiment del Pla, doncs, segurament tot estaria més actualitzat i no dependria d’una
persona que té  tants  àmbits que nosaltres  entenem que ha diluït  l’àmbit  d’Igualtat  entre totes  les
competències que té.

Sr. Alcalde: Sí, efectivament, si tinguéssim una persona més en aquest àmbit segur que seria més fàcil. I
si tinguéssim tres persones més a Intervenció també podríem tenir la liquidació i els pressupostos molt
abans. I si tinguéssim dos persones més al SAC –que ens fan falta– també podríem reduir els temps
d’espera de la gent que està al SAC, que estem fent un seguiment. I si tinguéssim dos persones més en
l’àmbit  dels  Serveis  Socials  segurament  podríem  donar  molt  més  bon  servei.  I  si  tinguéssim  dos
persones més a l’àrea d’esports segurament podríem tenir més disponibilitat per poder fer moltes coses
més. I així successivament.

El problema és que els pressupostos s’han de quadrat i s’han d’ajustar i, per tant, no es pot tenir...., bé,
és molt fàcil solventar les qüestions contractant moltes més persones. Tindríem l’inventari acabat –que
abans em plantejava el senyor Dalmau– i així successivament.  Però, en tot cas, demà a la comissió
informativa.... 

Jo crec que al Reglament no està previst, però pot tenir un altre..... Ja ha tingut el temps de rèplica. Això
no és un debat. És una pregunta, una contestació. Jo si vol, li cedeixo un torn, però que sàpiguen que
això no és el que està pactat. Té la paraula.

Sr. Rodríguez: Sí, som conscients de que, per demanar, es pot demanar molt. Però la política és una
qüestió de prioritats i per a nosaltres les polítiques d’igualtat que afecten al 50% de la població són una
prioritat i per això insistim tant en la figura de la tècnica o tècnic expert en temes d’igualtat.

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. La prioritat la compartim. 

Sí. Sí, si, vostè pot dir el que vulgui. Vostè totes les prioritats les acaba contractant més gent, amb més
funcionaris  a  l’Ajuntament  i  més  persones  treballant  a  l’Ajuntament.  I  se  li  oblida  que  aquestes
persones a final de mes han de cobrar. I se les ha de pagar. I aquest és el petit detall.

Quan nosaltres vam..., jo vaig entrar a l’Ajuntament també hi havia..., doncs igual hi havia 70 persones
–no l’enganyo– 70 persones més contractades. Però l’Ajuntament no tenia la situació econòmica que té
ara. Ara la té molt millor i tenim menys deute i no tenim dèficit i no tenim forat. Si no ens importa fer
forat podem contractar tanta gent com volguéssim en qualsevol àmbit. Però, en tot cas, demà al matí....

No....  senyor  Rodríguez,  al  proper  Ple  podrà  fer  una  altra  pregunta.  Li  he  dit  que  faci  totes  les
preguntes...., en tot cas, en tot cas, senyor Rodríguez, vostè, com tots els demés, seguirem el Reglament
que es va aprovar –per cert, amb el seu vot favorable– i, per tant, ara li correspon..... Al proper Ple. Li he
demanat que totes les preguntes les facin de cop, eh. Vostè m’ha dit que només tenia una pregunta.
Sinó repassi, repassi l’acta. I, per tant, després podrà fer, i al proper Ple podrà fer tantes preguntes com
cregui convenient.

03 - INTERVENCIÓ DE LA SRA. CRISTINA BEL

Sra. Cristina Bel: Sí, la nostra pregunta fa referència....
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Sr. Alcalde: Té una pregunta, senyora Bel?, per evitar malentesos.

Sra. Cristina Bel: Sí, jo faré una pregunta. I, a més, havia entès que si n’havia de fer 2, les havia de fer
seguides.

Sr. Alcalde: Correcte. Perfecte, ho havia entès molt bé.

Sra. Cristina Bel: Gràcies. Puc continuar? Avui me n’havia assabentat. 

Bé doncs, la pregunta fa referència a les obres del pont i és la següent. És a dir, des de mitjans de la
setmana passada hem vist  i  ens han fet  veure,  els  ciutadans,  que hi  ha  hagut  una baixada en la
intensitat de la gent que està treballant altra vegada al pont. Avui precisament hem passat per allí. Hi
havia uns operaris treballant i ens han dit ‘no, nosaltres amb lo del pont no tenim res a veure, és a dir,
nosaltres som una altra empresa’. I jo pregunto i li vull fer veure que estem parlant d’una via que és
estratègica i vertebral per a la ciutat. I jo vull preguntar-li directament si les obres del pont estan bé? Tot
està correcte? És a dir, hi ha hagut aquesta baixada d’intensitat i anem així, de manera discontinua al
pont perquè les obres han d’anar així o com està la cosa?

Sr. Alcalde:  Doncs, jo estic segur que se’n alegrarà d’escoltar-me que es desenvolupen en normalitat.
Que hi hagi un dia més gent treballant o menys treballant, això passa en aquestes obres i passarà en
totes, ja ho hem explicat. I això té un timing. M’estranya que li hagi dit que uns treballadors que estan
treballant allí  dient que no tenen res que veure amb l’obra del pont, doncs, no sé amb quina obra
tindran que veure. De totes formes, demà mateix jo prendré interès i enviaré a algú, a no ser que se’ns
hagi colat una empresa a treballar que no tingui res a veure amb les obres, perquè seria una mica
estrany.

Però per a la seva tranquil·litat, hi haurà moments que al pont es veurà treballant molta gent i haurà
moments que no se’n veurà treballant tanta. Però això no vol dir que sempre no es tingui un ritme
sostingut de com es pot executar aquesta obra.

Jo, com podrà entendre, no soc enginyer ni soc arquitecte, però al final un aprèn que les obres de
vegades aparenten que van molt ràpides, després que no van tan ràpides , i això és el que passa amb
aquesta obra. Per tant, tinguin la tranquil·litat –i jo estic segur de que vostès se’n alegren– de que l’obra
ara s’està desenvolupant amb màxima normalitat.

Ja els pronostico que segurament d’aquí a pocs dies començaran a veure com es comença a muntar
l’estructura del  carril  bici  i  les passarel·les per tota la  llum del pont.  També veuran que potser allò
avança molt ràpid i, desprès d’avançar tan ràpid, allò no avançarà tan ràpid a la vista. No vol dir que no
s’estigui treballant i no s’estiguin fent tasques per desenvolupar.

I en tot cas, si anem seguint el projecte, doncs, també es podrà veure que es desenvolupa amb certa
normalitat.

Sra. Cristina Bel: Bé, jo suposo que vostè deu conèixer que hi ha empreses subcontractades dins una
obra tan gran com aquesta. Si recorda –suposo que vostè essent l’alcalde i una empresa que està en
tot el que s’ha d’estar–, quan les obres van estar parades anteriorment van haver tres treballadors, tres
pintors de fet, que no tenien res a veure. És a dir, ells continuar treballant perquè era el que els hi
havien encomanat i,  per tant,  si  pretenien cobrar,  doncs, havien de treballar i  havien de fer el que
tocava, però les obres estaven parades.

Jo el que li volia preguntar, o li volem preguntar des de Movem és: tornem a estar en aquella situació o
no? Hi ha hagut una baixada d’intensitat de l’obra o, és a dir, ja esta, hi ha empreses subcontractades?

És que vostè sempre, al final, acaba com a ridiculitzant a l’oposició, com si no sabéssim de què anem, i
la veritat és que al final es fa una miqueteta pesadet, ho entén? Vull dir, sé perfectament del què estic
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parlant  –i  vostè també–,  i  vostè acaba fent  aquestes...  doncs,  que a mi  tampoc no em fan gràcia
aquestes bromes, sap? I jo intento no fer-n’hi cap.

Sr. Alcalde: Senyora Bel, ni jo estic aquí per fer-li gràcia, ni vostè és graciosa ni està per a mi per a fer-me
gràcia. Vostè m’ha dit, textual –sinó pot escoltar la cinta o pot llegir l’acta–, vostè m’ha dit textualment
que hi havia uns treballadors que no tenien res a veure amb les obres del pont. Vostè pot repassar
l’acta i ho pot llegir.

En tot cas, senyora Bel, vostè se’n alegra que vagi tot bé? Doncs, si se’n alegra que vagi tot bé, i jo li
confirmo que ara va tot al ritme que havia d’anar, tan amics, tan contents i esperem que es continuï
desenvolupant amb aquesta normalitat.

Respecte a les empreses subcontractades, m’ha plantejat el cas de 3 persones que estaven treballant
que si no cobraven o deixaven de cobrar. Jo no vull explicar aquí, si vol després privadament li explicaré,
perquè jo crec que aquí el problema és de l’empresa que ha contractat aquestes persones, i si està al
corrent o no de les seves obligacions. 

En tot cas, l’Ajuntament ha vetllat per a que totes les empreses subcontractades cobrin de les persones
que li havien encarregat aquestes obres anteriorment. Aquesta empresa és una situació diferent i, si vol,
jo privadament els hi explico.

04 - INTERVENCIÓ DEL SR. VALLESPÍ

Sr. Vallespí: Una sola pregunta. Bé, a l’últim Ple del mes de febrer el nostre grup li va formular una
pregunta referent a si l’Ajuntament de Tortosa havia aconseguit dels bancs pisos per fer lloguers socials.

Vostè, amb molt bon criteri, ens va contestar que, com havíem entrat per escrit la mateixa pregunta, li
havíem fet la mateixa pregunta, que ens contestarien la de l’escrit.

Hem rebut la de l’escrit i el que és la pregunta que realitzava Movem no l’han contestada. Ens parlen de
que han fet un conveni del col·laboració subscrit amb el Departament de Territori.

Nosaltres entenem que no és la resposta, o la que nosaltres voldríem saber. Per tant, li torno a formular.
I és molt curteta i molt senzilla: han aconseguit dels bancs pis o pisos per realitzar lloguers socials?

Sr. Alcalde:  Ja li vaig contestar, senyor Vallespí, que se li contestaria per escrit la carta que... –no me
l’ensenyi perquè en soc conscient– la carta que vostès ens havien presentat per escrit la contestació. I
se’ls hi va contestar dins el termini establert.

Vostès,  si  no  tinc  malentès,  van  tornar  a  presentar  una  altra  carta  tornant  a  preguntar  algunes
qüestions que no els hi havien quedat clares de la primera carta, si no tinc malentès. I, segons se m’ha
informat també aquest matí, demà finalitza el termini per a presentació de pregunta, ai, de l’escrit, i se li
contestarà demà mateix per la regidora.

En tot cas, jo sí que li puc dir –per coneixement que tinc– que hi ha entitats que han ficat a disposició
alguns habitatges per a lloguer social. Alguns habitatges que, des de la nostra òptica, no estaven en
condicions de ser objecte de lloguer perquè no complien els mínims. Altres entitats ens han facilitat
pisos amb la condició de que sigui l’Ajuntament qui els rehabiliti, cosa que tampoc no compartim. 

Però en tot cas, per a tots aquests detalls ho poden presentar per escrit o, més fàcil, tenen cadascuna
de les comissions informatives i poden utilitzar les comissions informatives per poder-ho fer. Perquè,
com comprendran, jo no tinc el detall de tots els habitatges.

I poden fer una altra cosa. Si volen que se’ls contesti al Ple també tenen la possibilitat de presentar una
pregunta per escrit al Ple, si jo no recordo malament, en 48 hores. I  jo, llavors, al Ple sí que els hi
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contestaré, si ho preparem. Té la paraula.

Sr.  Vallespí: Bé,  tan  sols  dir-li  que,  com  sempre,  no  rebem cap  resposta.  I  voldria  recordar-li,  per
exemple, doncs, la facilitat de l’alcalde d’una ciutat veïna que va sortir a la premsa i va dir ‘en tenim 9’.

Hem fet  dos vegades la  pregunta,  li  hem fet  un escrit  i  un altre,  i  el  grup de Movem Tortosa i  la
ciutadania no sabem la quantitat de pisos que l’Ajuntament de Tortosa té en aquests moments per
poder realitzar lloguers socials. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde: En tot cas, senyor Vallespí, el que facin altres alcaldes i ajuntaments jo ho respecto molt i allí
tindran les seves oposicions que els controlen o fiscalitzen, si és la qüestió. Jo aquí no hi entro.

Vostè tenen ja per costum presentar un escrit i després preguntar-ho al Ple. Si presenten un escrit, com
és el cas del Ple passat i d’aquest Ple, doncs, se’ls hi contestarà per escrit. No els hi ha de saber mal. 

I  tenen  totes  les  comissions.  Des  de  l’últim  Ple,  segurament  s’han  fet,  com  a  mínim,  dos  o  tres
comissions de l’àrea corresponent per plantejar-ho. Allí no ho plantegen, segurament perquè no hi ha
càmeres de televisió. En tot cas, aquí hi ha càmeres de televisió, tenen el dret a plantejar-ho i, per tant,
cap problema.

Però, en tot cas, ara ja els hi he dit que se’ls hi contestarà a la comissió i, per tant, així...., i per escrit
demà mateix, si el termini s’acaba demà.

05 - INTERVENCIÓ DEL SR. JORDAN

Sr. Jordan: Sí, és també una pregunta i, abans que res.....

Sr. Alcalde: Perdó, quantes preguntes ha dit que fa?

Sr. Jordan: Li acabo de dir, una pregunta.

Sr. Alcalde: Ah, perdó, no l’havia escoltat.

Sr. Jordan:  I abans de comentar-li la pregunta, li agrairia que no ens digués al nostre grup municipal si
hem de fer les preguntes o no si hi ha tele. És a dir, nosaltres fem les preguntes que creiem oportú al
lloc on creguem oportú. Si ho fem per escrit, ho fem per escrit. Si ho fem de manera doble, ho fem de
manera doble. I agrairia que no ens donés lliçons de com ho hem de fer.

Dit això, la pregunta estava relacionada amb tema que ha sortit avui abans, que és el casal d’avis del
Temple. Jo he comentat que ens vam reunir amb la plataforma, no?, que reclamava aquest casal d’avis
al barri  del Temple –que també vam tenir una moció aquí al Ple i  ja sabem com va anar tot–, i  la
plataforma ens ha comentat que es va reunir amb el Govern municipal, amb vostès, i vostès els hi han
comunicat que tenen un espai a la zona de Voraparc per tirar endavant aquest casal d’avis o aquest
espai, no?, que ells reclamaven.

La pregunta és: si és cert que ja existeix aquest espai. I, si és cert, si ens pogués informar de a quin lloc
exactament és.

Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan. Vostès poden fer preguntes on vulguin, quan vulguin, quan hi
hagi tele, quan no n’hi hagi. Si en fan més, quan hi ha tele que quan no n’hi ha, doncs, és la seva
decisió i jo no el criticaré, però jo també puc ficar de manifest el que cregui convenient i vostè no em pot
dir el què puc dir o no puc dir.

Dit això, respecte al tema del casal d’avis, que abans l’hi he corregit en el Ple, dir-li que la solució que
s’implementa és la solució que en aquell famós Ple ja es va dir. No es fa un casal d’avis. I jo no m’he
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reunit amb cap plataforma. Jo m’he reunit amb el president i un membre de la Junta de l’Associació de
Gent Gran del Temple, que em van demanar de reunir-me. I no li explicaré els comentaris que em van
fer perquè queda dins la privacitat de la reunió.

I la solució que s’implementa és que hi haurà un centre, un local de titularitat pública, de l’Ajuntament,
que estarà cedit a diferents entitats, pivotant entorn a l’Associació de Veïns, com a passa a Ferreries,
com passa la Raval, com passa a Remolins. I aquest local serà un local compartit per l’Associació de
Veïns,  per  l’Associació  de  la  Gent  Gran,  per  l’Associació  de  Comerciants  i  per  altres  entitats  o
associacions que puguin haver al barri del Temple. 

I això ja es va dir quan vostès –ho dic de forma fina– van presentar una moció, no sé si vostès o el Partit
Socialista, amb aquesta intenció. I  en aquell  moment, per a vostès això no era una fórmula vàlida.
Nosaltres vam dir que era la fórmula que correspondria.

Quan aquest local estigui a disposició –perquè s’han de fer algunes petites obres–, es comunicarà
oportunament a totes les parts interessades i també als diferents grups municipals.

*-*-*

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

El secretari accidental Vist i plau
L’alcalde
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	Seguidament pren la paraula la Sra. Viña: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, el 8 de març celebrem el Dia Internacional de les Dones i està bé que cada any debatéssim una moció al respecte en aquest plenari.
	En el Ple, com ja recordava la senyora Bel, de l’any passat, del 7 de març, a instàncies d’una moció del PSC, des d’Esquerra Republicana li vam donar argumentant la implicació que té Esquerra Republicana en afavorir la igualtat entre homes i dones –i jo no el repetiré aquell argumentari perquè no hi ha cap mena de dubte en què Esquerra Republicana i les joventuts d’Esquerra Republicana treballem per la igualtat. I ara, des del Govern de la Generalitat, estem impulsant aquestes polítiques d’igualtat.
	A tall d’exemple els diré que al pressupost del 2017 incrementarem per als recursos, per a les dones víctimes de violència masclista que, per primer cop al contracte programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al contracte del 2016 s’han inclòs recursos per dur a terme accions d’igualtat.
	La perspectiva de gènere és transversal i afecta a diferents programes de diferents departaments de la Generalitat, en els quals s’està treballant i s’hi està actuant.
	Per tot això, no li puc admetre i és fals i trobo que és electoralista acusar la Generalitat d’haver abandonat les polítiques d’igualtat de gènere. I per això, tampoc no li puc admetre que la defensa d’aquestes polítiques està només en mans dels ajuntaments i els grups feministes, perquè no és cert.
	S’està actuant de forma activa i transversal des de totes les conselleries de la Generalitat. I li posaré més exemples: a l mes de gener, al Parlament es va aprovar el primer Pla per a la igualtat de la Generalitat de Catalunya; també s’ha impulsat la nova Llei d’igualtat de tracte i no discriminació contra tota mena d’actes contraris als drets humans.
	I en quant als acords, li hem demanat modificar el primer punt de la part resolutiva perquè considerem que la Generalitat el que ha de fer és continuar recuperant els pressupostos per a polítiques de dones, perquè aquests pressupostos no han desaparegut mai.
	No podem acceptar les acusacions que fa a la Generalitat de Catalunya perquè aquesta moció sembla que té un enfocament basat en termes econòmics exclusivament. I, certament, les polítiques han d’anar dotades d’un pressupost, però no pot acusar a la Generalitat d’haver abandonat polítiques de dones quan, a més a més ara, està fent un esforç per implementar aquestes partides i les accions per promoure la igualtat.
	Per tant, senyora Galiana, com el títol no fa la cosa, i malgrat que compartim el que diu el títol de la seva moció, el contingut és clarament un atac a la política que es fa des del Govern de la Generalitat i no comptarà amb el suport del grup d’Esquerra Republicana.
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