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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
04 / 2017

ASSISTENTS

Alcalde president:
BEL ACCENSI, FERRAN

Regidors i regidores:
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA
BEL GUERRERO, DOLORS
BEL SALVADÓ, CRISTINA
DALMAU SÀLVIA, FRANCISCO JAVIER
FERRÉ FANDOS, ALFREDO 
GALIANA LLASAT, CINTA
GIRÓN CARRILLO, CRISTINA
JORDAN FARNÓS, JORDI
LEHMANN MOLES, EMILI
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP
del PINO HOMEDES, JOAQUIM 
QUERALT MORESO, DOLORS
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER
ROIG MONTAGUT, ENRIC
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO 
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC
de la VEGA CARRERA, MANEL
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS

Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI

Tortosa, essent les divuit hores i dos minuts del
dia  tres  d’abril  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: 

 Extraordinària 19/2016, de 18 de novembre.

PRESIDÈNCIA

02 -  Proposta  d’acord  de  cessament  d'un  membre  del  Consell  d’Administració  de  l'Entitat  Pública
Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, i de designació de la seva substituta.
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SERVEIS A LES PERSONES

03 – Dictamen  de  proposta  d’acord  per  anomenar  la  nova  plaça  ubicada  entre  els  carrers  de
Benasquer, Cabanes i Montcada amb el nom del poeta i assagista Gerard Vergés, i la seva inclusió al
Nomenclàtor de la ciutat.

04 – Proposta d'aprovació d’autorització de despesa plurianual i elevació dels percentatges anuals del
Conveni subscrit per l'Ajuntament de Tortosa amb el Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal
del Baix Ebre, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Consell Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament
d’Amposta pel manteniment del servei “Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre “ 2017-2020.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

05 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la celebració de correbous als Reguers.

SERVEIS CENTRALS

06 – Dictamen de proposta d’acord de modificació pressupostària núm. 6/2017.
 
07 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits.

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS

08 – Proposta  del  grup  municipal  Partit  Popular  per  a  la  sensibilització  i  foment  de  les  relacions
intergeneracionals.

09 – Proposta del grup municipal Partit Popular relativa a la implantació d’un sistema de localització
d’usuaris de centres escolars, centres de dia, residències d’ancians...

10 – Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular -  Alternativa Ecologista sol·licitant el
canvi  de nom de la  plaça  Joaquín Bau i  la  retirada de la  medalla d’or  de la  ciutat i  el  títol  de fill
predilecte.

11  – Proposta  del  grup  municipal  Candidatura  d’Unitat  Popular  -  Alternativa  Ecologista  perquè  la
Generalitat de Catalunya establisca una moratòria a la tramitació de nous projectes d’energia eòlica fins
a l’aprovació d’un nou pla de l’energia.

12 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa per rebutjar qualsevol transvasament de la conca de
l’Ebre a les conques internes de Catalunya.

13 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa per a l’aprovació d’una actuació a les restes de l’antic
balneari d’en Porcar.

14 – Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per instar al Govern de l’Estat a la
transformació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

15 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per una intervenció immediata per
la millora del parc de Lluís Companys de Ferreries.
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II. PART NO RESOLUTIVA

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

a) Extractes Junta de Govern Local:
- 09/2017, de 27/02/2017
- 10/2017, de 06/03/2017
- 11/2017, de 06/03/2017
- 12/2017, de 13/03/2017
- 13/2017, de 20/03/2017

b) Resolucions de l’Alcaldia:
- De la 1/2017 a la 193/2017

17 – Informes de l’Alcaldia. 

18 – Control dels òrgans de la corporació:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

*-*-*

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

I. PART RESOLUTIVA

SECRETARIA

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

Extraordinària 19/2016, de 18 de novembre.

*-*-*

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

PRESIDÈNCIA

02 - PROPOSTA D’ACORD DE CESSAMENT D'UN MEMBRE DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L'ENTITAT
PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA, I DE DESIGNACIÓ DE
LA SEVA SUBSTITUTA.
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Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 

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

Vist l’escrit del portaveu del grup municipal PSC, presentat en data 28 de febrer de 2017, pel qual es
sol·licita la seva substitució per la senyora Dolors Bel Guerrero.

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

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

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

Segon -  Designar  consellera  de  l’esmentat  Consell  d’Administració  la  regidora  de  l’Ajuntament  de
Tortosa senyora Dolors Bel Guerrero, de nacionalitat espanyola, estat civil casada, nascuda el dia 22 de
març de 1970, amb DNI núm. 40933959P i domicili a Tortosa, cl. Sant Salvador núm. 34, a proposta
del grup municipal PSC.

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

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Com a continuïtat del que hem fet abans amb les
juntes generals de les diferents societats.

En primer lloc cessem al senyor Joaquim Barberà Gili com a conseller delegat de l’entitat en qüestió. I
en segon lloc designem com a nova consellera a la senyora Dolors Bel Guerrero, que també present en
aquesta sessió accepta el seu càrrec .

*-*-*

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

SERVEIS A LES PERSONES

03 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE L’AJUNTAMENT PER ANOMENAR LA NOVA PLAÇA
UBICADA ENTRE ELS CARRERS DE BENASQUER, CABANES i  MONTCADA AMB EL NOM DEL POETA I
ASSAGISTA GERARD VERGÉS, I LA SEVA INCLUSIÓ AL NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT.
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Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 

“  Atès  que  per  Resolució  d’aquesta  Alcaldia  de  27  de  març  de  2017,  s’ha  incoat  l’expedient
administratiu  per  a la  tramitació  de la  denominació  de la  nova plaça ubicada entre  els  carrers  de
Benasquer, Cabanes i Montcada.

Atès que la cap tècnica de Cultura, informa la denominació d’aquesta plaça amb el nom de l’escriptor
Gerard Vergés, pel mèrit de la seva brillant i reconeguda trajectòria literària com a assagista i poeta

Vist el dictamen favorable emes per la Comissió Informativa de l'àrea de Serveis a les Persones en data
28 de març de 2017 

Atès allò  que disposa el  Decret  179/1995, de 13 de juny,  pel  qual  s'aprova el  Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.

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

Primer - Aprovar inicialment la denominació de la nova plaça ubicada entre els carrers de Benasquer,
Cabanes i Montcada amb el nom del poeta i assagista Gerard Vergés, i la seva inclusió al nomenclàtor
de la Ciutat.

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

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: És un tema que compta amb el recolzament de
tots els grups municipals, cosa que vull agrair. I és, simplement, per dotar de nom a aquest nou espai
urbà que es genera entre aquests tres carrers i que tampoc no és que hagi de tenir una gran numeració
perquè les cases del voltant pràcticament totes mantindran el seva numeració original en relació als
carrers que ja disposaven. Però, evidentment, com a ningú se li escapa, allí tindrà properament ubicada
el seu domicili la delegació de la majoria dels departaments de la Generalitat de Catalunya a les Terres
de l’Ebre, i d’aquí la seva rellevància, ubicant-se aquest nou palau de la Generalitat a Terres de l’Ebre a
la plaça Gerard Vergés número 1. 

Per tant,  moltes gràcies a tots vostès.  I  entenc que també s’aprova, com hem quedat en Junta de
Portaveus, amb el vot favorable de tots els regidors i regidores presents.

*-*-*

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.

04  –  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  D’AUTORITZACIÓ  DE  DESPESA  PLURIANUAL  I  ELEVACIÓ  DELS
PERCENTATGES ANUALS DEL CONVENI SUBSCRIT PER L'AJUNTAMENT DE TORTOSA AMB EL CONSELL
COMARCAL DEL MONTSIÀ, CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA
D’EBRE, CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA I L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA PEL MANTENIMENT DEL
SERVEI “BANC D’AJUDES TÈCNIQUES DE LES TERRES DE L’EBRE “ 2017-2020.
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Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 

“ Relació de fets

1. L’any 2013, i en el marc del Programa per a l’impuls i l’ordenació de l’autonomia personal i l’atenció a
les persones en situació de dependència i amb l’objectiu de facilitar a aquestes persones que es troben
en risc d’exclusió social, un assessorament tècnic per l’adaptació del seu entorn habitual i una millora
de la seva qualitat de vida, les administracions de caràcter local descrites anteriorment, van decidir
signar un nou conveni per segui impulsant el Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre. 

2. En data 31/12 de 2016, el Consell Comarcal del Montsià, com a conseqüència de la darrera sessió
de seguiment del conveni signat,  va presentar proposta per la signatura d’un nou conveni plurianual
que doni continuïtat a l’anterior. 

3. Al mes de gener de 2017, el Consell Comarcal del Montsià presenta la nova proposta de conveni
plurianual 2017-2020 amb una aportació per part de l’Ajuntament de Tortosa per l’exercici 2017 de
3.807,70 €.

4. Al pressupost de l'Ajuntament de Tortosa de l’exercici 2017 hi ha la partida nominativa “Conveni BAT,
Consell  Comarcal  del  Montsià”  BSO  23100  46500  ,  amb  un  import  de  3.807,70  euros  per  al
manteniment d’aquest servei.

5. Vist l’informe  proposta del tècnic gestor de l’expedient i l’informe de conformitat núm. 128/2017
emès per la Intervenció municipal 09/03/2017.

6. Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones en la seva sessió de 21
de març de 2017.

Al Ple de l'Ajuntament, proposo l’adopció del següent ACORD:

PRIMER - Autoritzar la despesa plurianual derivada de la subscripció del Conveni per al manteniment del
projecte Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre en l'import anual de 3.807,70 euros per al
període 2017-2020, ambdós inclosos.

SEGON -  Autoritzar la següent elevació dels percentatges previstos en l'article 174.5 del TRLHL per tal
d'imputar  de forma lineal  la  despesa de cada anualitat  al  crèdit  de  la  partida  BSO 23100 46500
“Conveni BAT, Consell Comarcal del Montsià”:

2018: 100%  del crèdit de 2017.
2019: 100%  del crèdit de 2017.
2020: 100%  del crèdit de 2017.

TERCER - Facultar l'alcalde per a la signatura del conveni.  ”

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Aquesta és una proposta de despesa plurianual i
de conveni recurrent. No és la primera vegada que se signa, jo crec –si no recordo malament– que
aquesta seria la tercera i està redactat en termes molt semblants a les anteriors.

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

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

05  –  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D’ACORD  D’APROVACIÓ  DE  LA  CELEBRACIÓ  DE  CORREBOUS  ALS
REGUERS.

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

“  El poble dels Reguers, dintre del marc de les seves festes, ve celebrant activitats de caràcter taurí i
popular,  com és la Festa del  Correbous, declarada d'interès tradicional  per  acord del Parlament de
Catalunya.

Donat que el poble dels Reguers té previst celebrar la Festa del Correbous els dies 24 i 25 de juny de
2017.

En virtut d’allò que disposa la normativa: 

Text refós de la Llei de protecció d'animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril.

La Llei 34/2010 de l’1 d’octubre de la regulació de les festes de bous tradicionals.

El Decret 156/2013, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 34/2010,
de l'1 d'octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous.

Vist  que  l'organització  és  sabedora  del  compliment  de  totes  i  cadascuna  de  les  mesures  que
s'estableixen en aquest tipus d'activitats.

Atès  que  ha  estat  dictaminat  favorablement  per  majoria  dels  membres  assistents  de  la  Comissió
Informativa de Promoció de la Ciutat de data 27 de març de 2017, al Ple de la corporació proposo
l'adopció del següent ACORD:

Fixar els dies 24 i 25 de juny, donat que hi ha antecedents d'aquest celebració, per a la realització de la
Festa de Correbous al poble dels Reguers i sol·licitar autorització al Servei de Joc i Espectacles de la
Delegació de Govern de les Terres de l'Ebre, a dits efectes. ”

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el  Sr.  Alcalde: També és un tema conegut que ja  ha estat
objecte de dictamen en altres exercicis i respon a la petició que se’ns fa des del poble dels Reguers, des
de les entitats que en el marc de les festes se n’encarreguen d’organitzar la Festa dels Correbous. I es
tracta de transmetre aquesta sol·licitud al Servei de Jocs i Espectacles de la pròpia delegació del Govern
de la Generalitat de Catalunya, que en el marc del Reglament i de la Llei aprovada pel Parlament i el
Reglament que desenvolupa exactament els correbous, procedeixi a la autorització.

Intervenció del Sr. Rodríguez
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Molt bona tarde a tots i a totes. Volem fer una sèrie de
reflexions al  voltant  del  tema dels bous. Volem recordar  que la  Llei  34/2010, de l’1 d’octubre,  de
regulació de les festes tradicionals amb bous diu al seu preàmbul que el bou capllaçat, que els bous
carrer, les habilitats a la plaça, el bou embolat i les vaquetes marquen el ritme festiu d’un esdeveniment
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extraordinari  propi  de les  arrels  més profundes de Catalunya. Si  ens permeten la  broma, nosaltres
diríem que més que de les arrels més profundes de Catalunya diríem ‘de la Catalunya més profunda’,
perquè aquesta Llei té una finalitat contradictòria.

Per una banda, parla de garantir els drets, els interessos i la seguretat dels participants i del públic,
però alhora també parla de la protecció dels animals.

La realitat és que aquesta Llei permet que cada any ens trobem amb bous que pateixen greus ferides,
que es trenquen les banyes perquè intenten fugir i entropessen contra les parets, perquè es trenquen
les potes o, fins i tot, es desplomen pel cansament o per la mateixa temor que els hi provoca veure
tanta gent al seu voltant.

La protecció dels animals que diu que fa aquesta Llei  potser  consisteix  simplement en limitar-se a
protegir que no acabi morint l’animal, perquè entenem que és la manera de suportar la contradicció, de
posicionar-se  públicament  amb llums i  taquígrafs  en  contra  de  les  corrides  de  toros  i  resulta  que
després, en un altre àmbit on el bou també és punxat i on també pateix –potser d’una manera menys
sofisticada–, resulta que amb això sí que estem d’acord.

Reconeixem que la modalitat que es practica als Reguers no és la més agressiva contra l’animal però
entenem que hauríem d’evolucionar com a societat i deixar de catalogar una costum –o, si és vol, una
tradició anacrònica– de qualificar-la com un element cultural. I si ho volem qualificar d’element cultural,
com a molt acceptaríem el concepte ‘cultura de violència’ que, per molt que estigui envoltada de bon
rotllo i de germanor, es tolera i es normalitza. I creiem que en una societat ja al segle XXI hauríem de
preocupar-nos de que la violència es normalitzi i s’integri dins les nostres festes.

Voldríem afegir a més que, a més de les subvencions que reben aquestes festes, tenen un cost ocult o
dissimulat en hores de la policia, en neteja, en logística, en les assegurances, en el treball administratiu
que  es  dedica  a  aconseguir  els  permisos.  Diners  que  es  podrien  dedicar  a  altres  aspectes  més
rellevants o a fomentar un altre model d’oci que no tingués la violència com a principal protagonista.

Però suposem que la manera d’acceptar aquestes contraccions en les que podem limitar un tipus de
bous i altres no, doncs, es deu a la temor a perdre vots, a eixa política que de vegades es qualifica en
minúscula. 

I fent nostres les paraules del filòsof Jesús Mosterín, en el seu llibre ‘A favor de los toros’ denunciava
que quan es va votar al Parlament aquesta Llei, ‘responsables de todos los partidos políticos –aquí sí
que exceptuava ell a Iniciativa per Catalunya–, temerosos de perder algunos votos y motivados quizá por
algún ramalazo de reafirmación tribal, se negaron a considerar la prohibición de los correbous y los
toros embolados y ensogados, tan crueles como las corridas, con obvio desprecio por la coherencia más
elemental’.

Esperem que avui aquest senyor, el senyor Jesús Mosterín, no hagi de desdir-se de les seves paraules i
esperem que la mateixa coherència que alguns grups parlamentaris  van mantenir  al  Parlament en
contra de la majoria, avui es tingui també en aquest Ple a l’hora de votar en concedir o no aquest
permís.

També voldríem destacar les incoherències d’algunes formacions polítiques que segons el  poble,  si
governen o  estan a  l’oposició  –i  ho  hem vist  darrerament en el  cas,  per  exemple,  de Torroella  de
Montgrí– doncs, uns partits es posicionen a favor o en contra, depenent de si governen o no al poble i
dels vots que, calculen, poden guanyar o perdre.

En tot cas, nosaltres reiterar que demanem coherència, que demanem valentia, que allò que es diu a
Barcelona també s’ha de dir aquí a les Terres de l’Ebre, I que un espectacle on el protagonisme és,
consisteix en maltractar un animal no hauria de ser propi de les festes al segle XXI.
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Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Alguns comentaris a les
seves  paraules.  Jo  crec  que  n’hi  ha  hagut  algunes  de  bastant  gruixudes  i,  en  tot  cas,  que  a  mi
m’agradaria concretar.

Quan vostè es refereix que alguns d’aquests pobles que fan correbous són la Catalunya més profunda,
vull pensar que ho fa amb el màxim respecte i entenent que el més profund és el més genuí. I és tan
acceptable lo nou com lo vell.

Dirigir-se a aquests pobles com ‘la Catalunya més profunda’ o que fomenten la cultura de la violència,
estaria bé que anés i ho digués a aquests pobles i tinguessin la valentia d’anar i explicar-ho a totes les
entitats d’aquests pobles. 

Perquè clar, quan vostè parla de coherència i parla de coherència d’algunes formacions polítiques i del
que es vota aquí del que es vota a Barcelona, doncs, jo li puc esmentar la coherència de la CUP. I li puc
dir que la CUP es va proposar aprovar als pressupostos una esmena en l’articulat que, com vostè ha
recordat, ha prohibit els correbous a Torrelles de Montgrí, però no ho ha fet amb els correbous dels
Reguers. Si a la CUP tant li preocupaven els correbous dels Reguers, vostè haurà d’explicar perquè ha
presentat aquesta esmena a Torrelles del Montgrí i  no l’ha presentada als correbous dels Reguers.
Perquè la coherència és aquesta.

I quan demana coherència a tots jo crec que també el primer que han de fer és aplicar-se-la vostès
mateixos perquè això dels dobles discursos hi ha alguns que són mestres.

Després dir que s’ha d’anar evolucionant i que hi ha poblacions o hi ha llocs que no estan evolucionats
jo crec que és una falta de respecte. Pot estar d’acord o no pot estar d’acord en algunes de les coses o
amb la manifestació cultural X, la que sigui, jo aquí ara no li discutiré, però intentar donar aquesta
imatge  dels  que  no  estan  d’acord  amb  mi  no  estan  evolucionats,  són  la  Catalunya  profunda  i
representen la cultura de la violència, jo crec que vostè s’arma d’una superioritat moral en relació a la
resta dels conciutadans que no és de rebut i no diu molt de l’humiliat que vostès prediquen i que mai
practiquen, per cert.

Per tant, jo li demanaria un respecte a la gent del poble dels Reguers, que són els que ho organitzen,
que compleixen estrictament amb la Llei,  compleixen estrictament amb la Llei,  no en tenen cap de
problema, compleixen amb el Reglament, ho han fet sempre. 

Després, hi ha gent que busca el conflicte on no l’hi ha, i  jo en soc testimoni, pels correbous dels
Reguers. Jo mateix vaig ser denunciat fa dos anys perquè, segons una entitat, es maltractava els bous
als Reguers. Sap com va quedar allò? Absolutament en no res, perquè no tenia cap fonament. Perquè
es nota que la gent no va als correbous dels Reguers. 

I a vostè li agradaran més o li agradaran menys, però el que no pot fer és dir el què ha dit de la gent que
organitza o participa dels correbous dels Reguers, perquè jo crec que, sincerament, quan ha dit que són
la  Catalunya  més  profunda  o  que  representen  la  cultura  de  la  violència  o  que  no  estan  molt
evolucionats, doncs, segurament no els ha respectat molt en el seu plantejament.

En tot cas,  vostè és lliure de poder votar  el  que cregui  convenient i  també poder dir  el  que cregui
convenient. Ara, quan a determinats, a altres els hi demana una certa coherència, doncs home, igual
com la CUP no hagués aprovat el pressupost si  no haguessin aprovat el  de Torrelles,  doncs potser
també hagués pogut imposar la mateixa condició a alguns altres llocs que no ho ha fet.

Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, bona tarde a tothom.
També en aquest  cas,  des del  nostre  grup  municipal,  com sempre,  votarem favorablement.  I,  com
sempre també, recordarem que aquests correbous es facin amb respecte, no?, al Reglament que abans
l’alcalde també comentava i la Llei de protecció d’animals vigent. Moltes gràcies.
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Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan. Efectivament, jo sempre li
contesto el mateix: traslladarem aquesta petició del seu grup municipal a l’entitat que ho organitza amb
la confiança de que ho han fet sempre fins ara i no cal insistir-los-hi molt. 

I, a més a més, en dono fe –ho he dit abans–, nosaltres, encara que no fóssim els organitzadors, a mi i,
juntament amb mi, a tota la comissió organitzadora dels correbous als Reguers vam ser objecte d’una
denúncia fa 2 anys, que en aquell moment no vam fer pública perquè, ara ha sortit, però tampoc no té
cap transcendència perquè no tenia cap tipus de fonament, perquè als Reguers sempre s’han fet les
coses bé, igual com a Campredó o igual com a Jesús, que són els altres 3 nuclis on es fan correbous al
nostre municipi.

Tanmateix, tant amb l’autorització de Jesús com amb l’autorització de Campredó, al tractar-se de dos
EMD’s, es tramita via les dos EMD’s. Però jo responc de que això se’ls hi traslladarà, jo els hi trasllado
cada any, cada any els hi especifico, ho faig perquè m’ho demana el grup municipal en qüestió, encara
que teniu tota la confiança i no cal demanar-vos que féssiu el que sempre heu fet. Però, en tot cas, un
any més ho traslladarem i amb la confiança de que això sempre s’ha fet així i, per tant, estic segur que
ho tornaran a fer així.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, no entrarem ara a debatre si les coherències d’un
partit o un altre. Tornem a dir: la CUP diu el mateix a Tortosa que a Barcelona; altres partits no ho poden
dir.

Insistir. Entenem que això és un anacronisme, que no és una activitat pròpia del segle XXI. Que és una
activitat en un entorn on es genera violència perquè es maltracta un animal, i ho tornem a dir i vostè ara
pot interpretar les paraules com vulgui.

I en tercer lloc, doncs, que és una activitat que és pròpia d’un lloc, d’una zona de Catalunya empobrida,
on el qualificatiu de ‘profunda’ vostè se’l pot prendre com vulgui però que denota precisament, doncs,
això: una zona més empobrida que ha quedat, que no ha evolucionat igual que la resta del país i que
per això, doncs, potser tenim encara algunes activitats anacròniques o els noms d’alguns personatges
que en altres llocs del país s’han retirat ja fa molt de temps.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé, en tot cas jo no he d’interpretar les seves paraules, l’únic
que convido a la gent és a que les escolti. I no he de fer cap comentari més.

Com vostè diu que és una zona empobrida que no ha evolucionat, una cosa és...., un pot ser pobre,
honest, intel·ligent i culte. I pot ser molt pobre, però pot ser molt culte. 

I, per tant, jo no en faig cap d’interpretació. Jo l’únic que demano a la gent dels Reguers i a la gent del
conjunt de les Terres de l’Ebre que visionin la seva primera intervenció i la segona intervenció.

En  tot  cas,  queda  aprovada  la  proposta  al  disposar.....  Té  la  paraula  el  senyor  Rodríguez.  Senyor
secretari, aplacem la votació.

Intervenció del Sr. Rodríguez
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Li he demanat que no interpreti les meves paraules. Jo
simplement he constatat que som un territori més endarrerit que altres de Catalunya, i que vostè digui
que ser pobre té a veure en què una persona sigui culta..., vinc d’una família humil, pobra i sento molt
de respecte per les persones que se senten en aquests estatus social perquè vinc d’ell.

El que sí he comentat és que segurament som el territori econòmicament més pobre de Catalunya i que
això  també  té  a  veure  amb el  nivell  de  desenvolupament  que  tenim,  entre  ells  el  cultural.  I  que
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segurament per això perviuen certes tradicions que en altres llocs de Catalunya han desaparegut.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, jo no faig cap interpretació. Ja li
he dit a l’anterior intervenció, l’únic que demano és que la gent l’escolti.

I  també,  per  a  la  seva  informació,  hi  ha  altres  zones molt  més  pobres a  Catalunya  que  no tenen
correbous i n’hi ha d’altres que són més riques i que en tenen. 

Però,  en  tot  cas,  les  seves  paraules  són  les  que interpretarà  cadascú  a  casa seva  com ell  cregui
convenient. Moltes gràcies.

*-*-*

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

06 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 6/2017.

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

“ Vista la sol·licitud de modificació pressupostària número 6/2017 de crèdits extraordinaris i suplement
de  crèdit,  finançats  amb  baixes  de  crèdits  d'altres  aplicacions  pressupostàries  i  en  excés  de
finançament afectat.

Vistos els informes d'Intervenció 165 i 166.

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

Primer -  Aprovar  provisionalment  la  modificació  pressupostària  número  6/2017  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 pressupostària Projecte Import

Subvencions per atencions socials - Tiquet fresc BSO-23101-48000 2017 3 BSO 4 40.000,00

Crèdit extraordinari

Descripció Aplicació pressupostària Projecte Import

Subvenció Cáritas - Tiquet fresc BSO-23100-48010 2017 3 BSO 4 40.000,00

1.2.  Crèdit  extraordinari  finançat  amb  romanent  de  Tresoreria  afectat,  procedent  d’excessos  de
finançament d’altres projectes tancats per acord del Ple:
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Finançament

Excés de finançament afectat Projecte d’origen Aplicació Import

Excés de finançament afectat 2016 8 ASC 1 87010 6.000,00

6.000,00

Crèdit extraordinari

Descripció Aplicació Projecte Import

Inversió nova maquinària, instal.lac. i utillatge Auditori IAC-33300-62300 2017 2 IAC 2 3.300,00

Inversió equipaments informàtics Auditori IAC-33300-62600 2017 2 IAC 2 1.200,00

Inversió reposició mobiliari Auditori IAC-33300-63500 2017 2 IAC 2 1.500,00

6.000,00

1.3. Suplement de crèdit  finançat amb baixes de crèdit:

De

Descripció Aplicació (O-F-E) Eur

Manteniment infrastructures REG-15320-21003 3.000,00

A

Descripció Aplicació (O-F-E) Eur

Festes i activitats populars REG-33800-22609 3.000,00

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  una  modificació,  la  6/2017,  la  sisena
modificació pressupostària. Són qüestions molt tècniques i una que també ja coneixen vostès, que és la
que fa referència al tiquet fresc, que és potser amb l’import –tampoc no estem parlant de grans xifres–
de 40.000€ la més significativa. 

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Sí, senyor alcalde gràcies. És per manifestar l’abstenció del
nostre grup.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, és també per manifestar la nostra abstenció.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb catorze
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PDeCAT (8), ERC-AM
(4), CUP-AE-PA (1) i PP (1); i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups
municipals de MT-E (4) i PSC-CP (3).
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07  –  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D’ACORD  D’APROVACIÓ  DE  RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIAL  DE
CRÈDITS.

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

“  Vista la relació de factures, per import total de 18.346,99 €, corresponents a subministraments i
serveis efectuats en l’exercici 2016, realitzades sense crèdit pressupostari adequat i suficient i/o sense
seguir el procediment legal o reglamentàriament establert i que, no obstant això, estan en disposició de
ser aprovats per trobar-se degudament conformats, se sotmeten en conseqüència a l'aprovació del Ple,
mitjançant el reconeixement extrajudicial de crèdits regulat a l'article 60.2 del Reial decret 500/1990,
de 2 d'abril, d'acord amb el següent detall:

Vistos els  informes de fiscalització núm. 184/2017 i 185/2017, de 27-03-2017.

Atès el que disposa l'article 26.1 i l'article 60.2 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, així com  les
bases d'execució del pressupost en vigor.

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

Primer -  Aprovar  la  convalidació  dels  efectes  econòmics  derivats  de  les  despeses  efectivament
realitzades que en la part expositiva es detallen, per tal d'evitar l'enriquiment injust de l'Ajuntament,
mitjançant el reconeixement extrajudicial de crèdits regulat a l'article 60.2 del Reial decret 500/1990,
de 2 d'abril.

Segon - Autoritzar i comprometre la despesa i reconèixer les obligacions corresponents, per un import
total de 18.346,99 €.

Tercer - Habilitar el crèdit necessari mitjançant modificació pressupostària escaient per tal d'aplicar al
pressupost les obligacions reconegudes. ”

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: També és un tema conegut i dictaminat. El que es
tracta és de reconèixer extrajudicialment les 25 factures que vostès tenen relacionades –perdó, els hi
he  dit  25  i  en  són  27–  factures  que  vostès  tenen  relacionades  i  que,  com saben,  el  reconeixen
extrajudicial es correspon a totes aquelles factures que no s’han tramitat dins el termini adequat amb
consignació pressupostària o, havent-se tramitat, aquestes factures acaben arribant amb posterioritat a
la data de tancament de l’exercici pressupostari.

Aquestes  factures  es  corresponen  25  a  Endesa  i  2,  per  un  import  de  1.200€,  al  servei  de
teleassistència,  en  tant  en quant  s’estava  procedint  a  la  seva  licitació  i  es  va  adjudicar  setmanes
després.

Dir-los-hi que aquesta liquidació, aquest reconeixement extrajudicial de crèdit és de 18.346€. És la xifra
més baixa en la història de l’Ajuntament de Tortosa en el reconeixement extrajudicial de crèdits.

Vull recordar-los-hi que jo mateix he estat present en aquesta sessió quan el Govern, l’anterior Govern
portava reconeixements de crèdit que superaven en algun cas els 3 milions d’euros. Vol dir 3 milions
d’euros  liquidats,  perdó,  gastats  bé  sense  consignació  pressupostària  –la  majoria–,  bé  sense
procediment  –la  majoria–  i  això  s’havia  convertit  en  una  pràctica  habitual,  que  eren  les  famoses
factures al calaix.

En aquest moment, a l’Ajuntament de Tortosa no hi ha cap factura al calaix. I en aquest moment, a
l’Ajuntament de Tortosa l’extrajudicial ha estat de 18.000€.

Ho vaig fer l’altre dia a la roda de premsa, i  jo vull  agrair  a tots els que ho han fet possible però,
essencialment, a tots els meus companys de l’equip de Govern actual, dels anteriors, perquè això no és
una feina d’un dia. I agrair l’esforç que s’ha fet perquè sempre els hi toca ballar amb la més  fea als
regidors d’Hisenda: a la senyora Matilde Villarroya en el seu moment –8 d’aquests 10 anys–, al senyor
Emili Lehmann i al senyor Marià Martínez, que malgrat estan tots els regidors molt conscienciat s, el
regidor d’Hisenda sempre ha de fer aquest plus de conscienciació. A tots ells moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: És per manifestar la nostra abstenció, senyor alcalde.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, també és per manifestar la nostra abstenció.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Bé, n’aprovem 18.000. Jo, l’any passat en vam
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aprovar 177.000, vaig dir que era la xifra més baixa i que ens comprometíem a continuar-la baixant.
Aquest any ja no sé si puc dir el mateix. És la xifra més baixa i intentarem tornar-la a baixar, però menys
de 18.000€ ja és força difícil però, en tot cas, estem empenyats en l’objectiu. Moltíssimes gràcies.

*-*-*

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

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Abans de començar, senyor secretari, en tot cas jo li diré
sobre la marxa –no he pensat en dir-li–, en alguna de les mocions hi haurà alguna modificació que
s’han transaccionat i que jo no li he fet saber. En tot cas, sobre la marxa ho anem fent i després li
donarem el text exacte de com queda. Disculpi.

*-*-*

08 -  PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR PER A LA SENSIBILITZACIÓ I FOMENT DE LES
RELACIONS INTERGENERACIONALS.

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

“  Actualment la nostra ciutat té un total de 6.928 persones majors de 65 anys i, d’aquestes, 1.378
superen els 80 anys. Tanmateix cal considerar que en els anys vinents l’augment de l’esperança de
vida, així  com de la pròpia piràmide de població, aquest sector de la societat es veurà incrementat
substancialment.

Atenent que segons una enquesta de seguretat pública, hi ha més de 10.500 persones major de 65
anys en tota Catalunya que hi han confessat sofert algún tipus de maltractament per part d’alguna
persona propera al seu entorn, i que tal com reflecteix en la seva síntesi el Consell Assessor de la Gent
Gran: “El primer paso es la sensibilización de la ciutadania en relación con las persones mayores”.

El maltractament de les persones majors és un gran problema dins, especialment, del context familiar
i/o en l’entorn proper. El bon tractament a les persones grans, implica una forma de fer i una cultura
basada en el respecte envers aquest col·lectiu i que segon la Declaración de Toronto para la Prevención
Global y el Maltrato de las Personas Mayores”: es básico la Solidaridad Intergeneracional y el rechazo
de la violencia”. Davant d’aquests fets és fonamental l’educació i la informació per ajudar a combatre
els estereotips negatius envers els majors. Les activitats intergeneracionals permeten que aquests es
relacionen i incrementen els seus vincles amb el jovent. Fet que contribueix a incrementar el sentit
d’utilitat de les persones majors, incrementant vincles i coneixements mutus amb els joves. A més, cal
recolzar a les entitats amb un clar  sentit  intergeneracional en les que i  al seu través les persones
majors es fan partícips i protagonistes de la vida de Tortosa.
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 Per tot això, proposo els següents ACORDS:

Primer – Continuar desenvolupant des de l’Ajuntament activitats de sensibilització de la  ciutadania
envers la importància de les relacions intergeneracionals a Tortosa.

Segon –  Promocionar  d’acord  amb  els  centres  educatius  de  Tortosa,  tallers  orientats  a  l’alumnat
d’etapa infantil i secundària per promoure les relacions intergeneracionals i el bon tracte als majors.

Tercer – Traslladar la moció al Consell Escolar Municipal, AMPES i centres educatius de Tortosa, així
com a les associacions de persones majors i a la Federació d’Associacions de Veïns. ”

*-*-*

Intervenció del Sr. Dalmau
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP, senyor Xavier
Dalmau Sàlvia: Alcalde, regidores, regidors, senyors i senyores, bona tarde. Bé, en primer lloc aquesta
moció, que també és molt senzilla, és una proposta que naix del fet de que a Tortosa, per exemple, hi ha
una quantitat  de persones –que s’aproxima als  7000– amb m´s de 65 anys,  i  d’aquestes  7000,
pràcticament 1.300 i escaig superen els 80 anys.

És d’esperar, per llei de vida, que en els propers anys l’augment de l’esperança de vida provoqui que
més gent s’incorpori a aquest estadi d’edat, tant dels 65 com dels 80 anys i, per tant, tot això es veurà
incrementat substancialment.

Atenent que segons una enquesta de seguretat pública, hi ha més de 10.500 persones majors de 65
anys en tota Catalunya que han confessat sofert o haver sofert algún tipus de maltractament per part
d’alguna persona propera al seu entorn, i tal i com reflecteix en la seva síntesi el Consell Assessor de la
Gent Gran, el primer pas és la sensibilització de la ciutadania en relació amb les persones majors.

El maltractament de les persones majors és un gran problema dins, especialment, del context familiar
i/o en l’entorn proper. El bon tractament a les persones grans, implica una forma de fer i una cultura
basada en el respecte en relació, envers aquest col·lectiu i que segon la Declaració de Toronto per la
prevenció global i el maltractament de les persones majors, és bàsica la solidaritat intergeneracional i el
rebuig de la violència.  

Davant d’aquests fets és fonamental l’educació i la informació per ajudar a combatre els estereotips
negatius envers  els  majors.  Les  activitats  intergeneracionals  permeten que aquests  es relacionen i
incrementen  els  seus  vincles  amb  el  jovent,  fet  que  contribueix  a  incrementar  el  sentit  d’utilitat
d’aquestes persones majors, fet que permet incrementar els vincles entre els grans i els joves i fet que
incrementa el coneixement mutu entre joves i grans. 

A més, cal recolzar a les entitats amb un clar sentit intergeneracional en les que –i al seu través– les
persones majors es fan partícips i protagonistes de la vida de la ciutat, en aquest cas de la vida de
Tortosa.

 Per tot això, proposo tres acords. El primer és continuar desenvolupant des de l’Ajuntament de Tortosa
les  activitats  de  sensibilització  de  la  ciutadania  envers  la  importància  de  les  relacions
intergeneracionals a Tortosa.

Segon, promocionar, d’acord amb els centres educatius de Tortosa, tallers orientats a l’alumnat d’etapa
infantil i secundària per poder promoure les relacions intergeneracionals i el bon tracte amb els majors.

I tercer, el tòpic, diguéssim: traslladar la moció al Consell Escolar Municipal, a les AMPES, als centres
educatius de Tortosa, així com a les associacions de persones majors i a la Federació d’Associacions de
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Veïns. Gràcies.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Gràcies. Agafem dos dades que surten a l’exposició: 10.000
persones grans a Catalunya han patit agressions, per ser persones grans; 7.000 persones a Tortosa
superen els 65 anys, però és que tots els experts parlen de que aquestes dades aniran augmentant
amb els  anys.  De fet,  es  calcula  que al  2050,  2000 milions de persones tindran 65 o més anys.
Actualment hi ha un 58% de persones majors de 65 anys que són dones, però al 2025 serà un 75% de
la població major de 65 anys. I sabeu també, sabem, que les dones, a més, van acompanyes d’unes
condicions de vida més precàries perquè tenen menys accés a serveis bàsics o, per exemple, unes
pensions més baixes.

Els experts vaticinen que, a més, s’incrementaran les situacions de maltractament a les persones grans
bàsicament per dos qüestions. Una és que augmenta el percentatge de gent gran, però és que aquesta
gent gran augmenta també els seus anys de vida. I tot això va acompanyat també cada vegada d’una
major dependència emocional i també funcional.

Els valors de la societat també van canviant. Hi ha un increment de la discriminació per l’edat, allò que
s’anomena ‘edatisme’ i, a més, uns nivells de tolerància de les persones més joves cap a les més grans
que fa que els experts situïn el problema de la violència cap a les persones grans com un problema que
s’incrementarà i el situen dins  de l’esfera d’un problema social i de salut.

Nosaltres votarem a favor de la moció però entenem que és demagògic una vegada més, ja li vam dir en
l’anterior Ple, que es digui aquí que es preocupa per les persones grans quan el seu partit –que està
governant  a nivell  estatal– al  que es dedica precisament és a erosionar la  qualitat  de vida de les
persones majors de 65 anys.

Tots els experts i expertes coincideixen en què aquests fets de violència van acompanyats d’un nivell
d’escolarització inferior, d’un estat tant de salut com de nutrició inferior, unes condicions laborals durant
la seva vida també més precàries. Millorin vostès tots aquests aspectes de la vida de les persones
grans i segur que reduiran també la violència cap a les persones més grans.

I li posarem més exemples de violència contra les persones grans: l’estafa de les preferents que van fer
moltes  caixes  i  en les  que el  seu  partit  –que  governava– no va  fer  absolutament  res;  la  pobresa
energètica o habitacional que pateixen moltes persones grans tampoc el seu partit ha fet res, en contra,
ha intentat impedir que en aquells territoris que s’ha regulat això ha intentat impedir que es pogués fer;
o les pensions, el seu partit ha apujat un 0,25% les pensions per a aquest 2017, quan l’IPC a Catalunya
ha sigut de 1,9%. 

Estan vostès limitant la qualitat de vida de les persones grans i  ara presenten aquí una moció per
rentar-se la cara i dir que els preocupa molt la violència. Doncs, millorin les condicions de vida de les
persones  grans,  les  seves  pensions,  augmentin  les  recursos  per  als  ajuntaments  i  les  comunitats
autònomes, que són les que han de fer els serveis a aquestes persones més grans, i que puguin tenir
centres de dia, llars d’infants per a que les persones grans no hagin d’estar tan dedicades als seus nets
i netes i així previndrem la violència contra les persones grans.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Senyor Dalmau està clar que votarem
que sí a la proposta del grup municipal del Partit Popular entenent que la defensa a la gent gran és
important i les relacions intergeneracionals també. 

Però també com ja li ha dit aquí el company, el senyor Rodríguez de la CUP, en el Ple passat vam deba -
tre una proposta relacionada amb la gent gran, en la seva defensa, i ja li vam dir en aquell moment que
ens sobtava, que ens sobtava que presenti una moció similar quan vostès, el Partit Popular, ha estat im-
placable, implacable, aplicant tota una sèrie de mesures i lleis en detriment de la qualitat de vida de les
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persones i de l’estat del benestar. I amb això la gent gran també n’ha sortit perjudicada. Li han posat
molts exemples fa un moment.

Els principals perjudicats han estat la gent gran per les seves polítiques de retallades i agressives del
Partit Popular, al qual vostè pertany i que governa a Madrid. Només per citar-ne una: el desmantella-
ment que s’ha fet de la Llei de dependència. Una Llei que vostès han procurat desmantellar-la i no fi -
nançar-la.

I, com en el Ple passat, votarem que sí perquè nosaltres pensem que hem defensar a la gent gran i ho
hem fet en forma de mocions, de propostes. Al nostre programa electoral teníem dos mesures concre-
tes: la 164, crear un consell municipal de la gent gran que treballi per les relacions intergeneracionals i
la soledat; o bé la proposta 190 per posar en marxa campanyes de sensibilització ciutadana pel respec -
te i l’atenció a la gent gran, fomentant activitats intergeneracionals de lleure i oci.

Ja veu, des del nostre grup sempre hem estat al costat de la nostra gent gran, donant suport a les pro-
postes, vinguin d’on vinguin en aquest sentit, a pesar del seu doble joc que està fent. I que, una vegada
més, donarem suport en aquest plenari, tot i que cada vegada que hem tractat aquest tema en aquest
plenari ha caigut en sac foradat, però nosaltres continuarem donant suport i continuarem tirant-les en-
davant. Gràcies.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la  paraula el  Sr.  Jordan: Sí,  alcalde, regidors i  regidores,  des de Movem Tortosa
també, vagi  per  endavant,  que votarem favorablement aquesta  moció  perquè,  tal  i  com la  mateixa
expressa, la realitat demogràfica de la nostra ciutat i del nostre país és la que és, i és evident, no?, que
cada vegada tenim un percentatge més elevat de persones grans.

I, a més a més –també ho han dit els portaveus que m’han precedit–, cada vegada caminem cap a una
societat més envellida perquè, sortosament, la gent gran pot viure més anys.,

En aquest sentit també la moció recull aquesta idea que hi ha una enquesta on s’afirma que moltes
persones grans pateixen, no?, diverses agressions a partir dels estereotips que hi ha cap a aquestes
persones i,  per  tant,  és  preocupant  que això  sigui  així  perquè precisament entenem que totes  les
persones  s’haurien  de  respectar,  però  precisament  la  gent  gran,  per  tota  l’experiència  que  tenen,
encara més.

Per tant, des de Movem Tortosa pensem que sí, que l’Ajuntament ha de vetllar pel benestar de tots els
ciutadans, especialment de la gent gran i li donarem suport a aquesta moció. 

Però sí que volíem fer també dos apunts. Els primer és que vostè quan parla de promocionar totes
aquestes activitats intergeneracionals ho basa també molt en el món escolar i, per tant, en el món dels
joves. I també aquí podríem caure amb criminalitzar els joves, com si tots els joves no posessin en valor
o no tinguessin respecte a la gent gran i, per tant, crec que aquest apunt és important. 

Però més enllà d’aquest apunt, el que sí que li volíem dir és que el seu partit, el Govern que el seu partit
està en aquests moments ostentant a nivell de l’Estat espanyol és un partit, precisament, totalment
repressiu  en  relació  a  les  polítiques  socials.  A  les  polítiques  socials  que  han  de  garantir  que  les
administracions com les comunitats autònomes i, per tant, la Generalitat o els ajuntaments –com és
aquest cas el nostre Ajuntament– tinguin prou recursos per poder tirar endavant polítiques socials que
vagin en la línia del que vostè demana aquí i, per tant, entenem que això és una incoherència que des
de la seva formació política ho posa aquí damunt la taula, obviant el que el seu color polític està en
aquests moments fent a Madrid en quant a retallades en sanitat, que afecten a la població però també,
evidentment, afecten a la gent gran; en quan a les pensions –també li han dit– o en altres temes com
l’habitatge i la pobresa energètica.

Per tant, des de Movem Tortosa insistim que votarem favorablement la moció perquè fa una proposta a
nivell local, però també entenem que vostè no pot obviar el que el Govern del PP en aquests moments
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està fent a nivell de tot l’Estat espanyol. Moltes gràcies.

Intervenció de la Sra. Viña
Tot  seguit  pren la  paraula  la  Sra.  Viña:  Gràcies  alcalde.  Regidores,  regidors,  com vostè  sap,  senyo
Dalmau –i en reconeix–, el benestar de la nostra gent gran és una prioritat a l’Ajuntament de Tortosa.

Treballem des dels diferents àmbits de l’Ajuntament i, amb la participació del Consell de la Gent Gran,
dissenyem diferents accions a dur a terme. Li  vull  recordar, per exemple,  el projecte de Soledat no
volguda impulsat per la Fundació La Caixa i Creu Roja, amb la col·laboració activa de l’Ajuntament de
Tortosa, com ja li vaig comentar al plenari anterior.

Ens  sembla  prioritari  dignificar  a  la  nostra  gent  gran  i,  per  suposat,  evitar  que  pateixin  qualsevol
maltractament físic o psicològic. Coincidim amb vostè també que és molt important que s’estableixin
relacions intergeneracionals entre els nostres joves i la seva gent gran. Per això també hem col·laborat
amb  el  Departament  d’Ensenyament  i  les  diferents  residències  de  la  gent  gran  del  municipi,  per
desenvolupar aquests tipus de programes.

Per  tant,  coincidim plenament  amb la  seva  preocupació  i  amb les  seves  propostes,  que  ja  estem
potenciant, tal i com vostè mateix reconeix en la seva exposició.

Per  tant,  com que continuarem fent  el  nostre  treball  i  agafem la  seva  moció  en  positiu  i  com un
reconeixement a la  bona feina que ja  estem fent  des de la  regidoria  de Serveis  Socials,  Esquerra
Republicana li donarà suport en aquesta moció.

Però no em vull estar de recordar-li un altre cop que la nostra gent gran viuria molt millor i en millors
condicions si tingués unes pensions dignes. I aquest Ajuntament en això no hi podem incidir, però vostè,
vist que li preocupa moltíssim la situació de la gent gran –i ens ho va proposant en cada plenari–, sí que
podria fer  d’altaveu d’aquesta situació perquè realment és el  seu partit,  el  Partit  Popular,  qui  està
governant i qui té capacitat d’incidir sobre el sistema de pensions i que, a més a més, ha conduït ara a
la situació de precarietat en què es troba molta gent gran de la nostra ciutat. Per tant el nostre vot és
favorable, però li faig aquest petit encàrrec. Gràcies.

Intervenció de la Sra. Algueró
A continuació pren la paraula la  Sra.  Algueró:  Senyor alcalde, regidores,  regidors,  senyor  Dalmau, li
contesto a la seva moció però jo penso que són dos coses molt diferents les que vostè proposa. Una és
el maltractament a la gent gran, que crec que no es correspon amb els acords que vostè ens demana
aquí en la moció, perquè els acords es refereixen només a les qüestions intergeneracionals.

Jo penso que el maltractament a la gent gran –com vostè ja diu en la moció– moltes vegades s’ha de
mirar dins l’entorn més proper, perquè de vegades la gent gran pateix abandonament, pateix manca de
cura, pateix solitud, tenint família a la vora que podrien ajudar-los.

Tornem a la qüestió intergeneracional, que per a mi és la que va adreçada la moció. L’Ajuntament de
Tortosa participa en diversos projectes intergeneracionals. Uns són de reforç escolar en quant voluntaris
grans van a donar reforç a nens de les escoles perquè penso amb el potencial de la gent gran, que a lo
millor ha sigut mestre, està jubilat i té una edat que encara està jove i té ganes de continuar realitzant
aquesta feina i van a donar aquest reforç escolar.

Desprès, també tenim una altra cosa que fem des de l’Ajuntament, que són les parelles lingüístiques,
els voluntaris per la llengua. Tenim, dels que tenim ara actualment –que n’hi ha un centenar–, un 20%
són majors de 65 anys. Des d’aquí voldria aprofitar per dir a la gent que vulgui fer aquesta tasca que
s’apunti, perquè és una tasca gratificant; és acompanyar a una persona jove nouvinguda per a que
aprengui la llengua i pugui integrar-se més fàcilment en la nostra societat. Després al revés també, bé,
hi ha coses que la gent jove pot ajudar a la gent gran, com és el tema de la informàtica: hi ha joves que
ensenyen a la gent gran a utilitzar els mòbils, a utilitzar els ipod’s, a utilitzar tots aquests sistemes que
la gent gran no tenia ni idea del què eren i per a què servien, els hi ensenyen a utilitzar-los.
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Després, una de les altres coses que es fan són els horts escolars. Moltes escoles tenen un hortet i, qui
és  la  persona  que  dirigeix  i  ensenya  als  nens  a  cultivar  i  explicar  què  és  cada  varietat?  Doncs,
normalment és un pagès jubilat que ve a donar un cop de mà per a que aquests horts fructifiquin.

Res més. Simplement,  que seguirem donant suport a aquestes relacions intergeneracionals des de
l’Ajuntament. Agraïm la seva moció i la votem a favor.

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament  pren  la  paraula  el  Sr.  Dalmau:  Bé,  alcalde,  regidores,  regidors,  bé,  jo  estic  sorprès,
agradablement  sorprès  de  que  tots  hagin  dit  que  sí  aquesta  vegada,  no?  Anem  millorant,  anem
avançant cap endavant.

No obstant, jo voldria puntualitzar alguns punts que s’han dit aquí. Primer al meu company de bancada,
al senyor Javier Rodríguez en el sentit de que jo faig propostes a nivell local, a veure si ho entenem, no?
És que vostè agafa el motoret de la lliçó que porta molt ben apressa i comença a soltar que si el PP, que
si no sé què, que si les pensions, que si puja..., bé, està molt bé. I jo entenc que el PP està intentant
solucionar  tots  aquests  petits  problemes  i  grans  problemes  que  té  la  ciutadania  –petits  i  grans
problemes que té la ciutadania–, però home, no em solti sempre la moto aquesta de que el PP, el PP, el
PP. Són en clau local, no?

Un altre tema que jo agraeixo, eh, als tres membres, diguéssim, dels partits del PSC, de la CUP i de
Movem Tortosa. Agraeixo el seu sí. Agraeixo sobretot la interpretació més centrada –totes són correctes,
però– que ha fet el senyor Jordan. Jo aquí, senyor Rodríguez, parlo de la sensibilització i foment de les
relacions intergeneracionals i vostè se me’n va, amb el motoret de la lliçó molt ben apressa, que si el
PP, que si els bancs, que si puja..., escolti, que jo estic dient ‘fomentar’. I això ho ha dit el senyor..., qui
més ho vist clar ha sigut el senyor Jordan, no?

I després també, jo estic molt agraït a vostès tres, eh, això està més clar que l’aigua, però home, em
peguen una pallissa, vinga a pegar ‘pam, pam, pam, pam’, em deixen contra les cordes, ja no sé on
estic i llavors em diuen ‘bé, però t’ho aprovem, ho has fet molt bé’, no? Jo els hi agraeixo de veritat,
perquè  em  xoca  molt  esta  forma  de  valorar  i  de  votar  unes  mocions.  O  diuen  sí,  o  diuen  no,  o
s’abstenen. Si no estan d’acord i estan d’acord, l’abstenció; i sinó pos el no; i si sí, pos el sí, no?

I després, m’havia apuntat aquí alguns temes, però bé, ja ho deixo estar perquè bé, molt agraït a tots els
grups municipals per haver recolzat unànimement aquesta moció.

*-*-*

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

09 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RELATIVA A LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA
DE LOCALITZACIÓ D’USUARIS DE CENTRES ESCOLARS, CENTRES DE DIA, RESIDÈNCIES D’ANCIANS,...

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

“ Les polseres intel·ligents faciliten la localització d’una persona en el supòsit de que es perdi, així com
contactar  amb  els  seus  responsables.  Són  polseres  personalitzades,  intransferibles,  adaptables,
impermeables  i  de  colors  diferents,  que  contenen  les  dades  necessàries  per  poder  identificar  als
responsables i a la persona perduda. A més, indiquen l’hora podent ser utilitzades com a rellotge i
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també permeten trucar a un parell de números de telèfons prefixats.

La informació que conté el braçalet està codificada de forma alfanumèrica, per qüestió de seguretat, i
s’hi  pot  accedir  entrant  a  la  web que  s’indica  i  introduint  el  codi  de la  polsera  o  amb un telèfon
intel·ligent, mitjançant la lectura d’un codi QR.

Així es pot localitzar a l’usuari en un mapa i en tot moment mitjançant una app que deu instal·lar el
responsables (tutor, cuidador, pares,...) prèviament en el seu telèfon. Aquest mètode pot ser molt útil en
els excursions que fan les guarderies, escoles i en sortides residents en centres de dia i de salut mental.
Fins i  tot,  per  donar suport a la  gent gran amb problemes de memòria al  realitzar  sortides de les
residències.

Actualment aquest sistema és utilitzat en diferents municipis com un sistema de prevenció i seguretat
pública, essent interessant també que els ajuntaments estudiïn les diferents formes de finançament o
subvenció d’aquest servei. Ara com ara, amb els avenços existents i per mitjà d’aquest servei seria molt
positiu l’estudi i posterior implantació de forma progressiva d’aquest sistema de prevenció i seguretat.

Per tot això, proposo els ACORDS següents:

Primer – Que els serveis tècnics de l’Ajuntament estudiïn la forma d’implementar aquesta mesura i les
diferents formes de finançar o subvencionar el sistema.

Segon – Que l’Ajuntament promocioni i informe sobre aquesta mesura i la seva implantació progressiva
a les escoles, centres de dia, residències de la tercera edat o centres de salut de Tortosa.

Tercer – Que es realitzen diverses proves durant l’any per avaluar i valorar el servei.  “

*-*-*

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,  senyores  regidores,  senyors  regidors,  públic  aquí  present,  bé,
aquesta és una moció que no és extraordinària ni nova, ja s’està aplicant en alguns ajuntaments de
Catalunya i és evitar determinats problemes que hi ha amb la gent menuda o la gent gran que estan en
residències i en centres de dies i surten i de vegades, doncs, es perden, no?

I el tema seria buscar algun sistema –com jo proposo aquí– de dotar-los d’unes polseres intel·ligents
que faciliten la localització d’una persona en el  supòsit  més concret de que es perdi,  no? Així  que
permeti,  aquesta polsera, contactar immediatament amb els responsables, els pares, els tutors, els
responsables del centre o de la residència, centre de dia, residència d’ancians..., això es pot extrapolar
a molts col·lectius i moltes situacions.

Són  polseres  personalitzades,  intransferibles,  adaptables,  impermeables  i  de  colors  diferents  que
contenen les dades necessàries per poder identificar als responsables i a la persona que s’hagi perdut.
A més, poden tenir unes altres característiques com són que poden indicar l’hora, és com un rellotge, i
també poden incloure la possibilitat de trucar a un parell de números de telèfons que estiguin prefixats. 

La informació que conté el braçalet està codificada de forma alfanumèrica, per qüestions de seguretat,
lògicament, i s’hi pot accedir entrant a la web que s’indica i introduint el codi de la polsera o amb un
telèfon intel·ligent, mitjançant la lectura d’un codi QR.

Així es pot localitzar a l’usuari en un mapa i en tot moment, mitjançant una app que deu instal·lar el
responsables –és a dir, el tutor, el cuidador, els pares– prèviament en el seu telèfon. 

Aquest mètode, el de les polseres intel·ligents, pot ser molt útil en els excursions que fan les guarderies,
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escoles i en sortides residents en centres de dia i de salut mental. Fins i tot, per donar suport a la gent
gran amb problemes de memòria al realitzar sortides de les residències.

Actualment  aquest  sistema,  torno  a  repetir,  és  utilitzat  en  diferents  municipis  com un  sistema  de
prevenció  i  seguretat  pública,  essent  interessant  també que els  ajuntaments  estudiïn  les  diferents
formes de finançar-lo o de subvencionar-lo, aquest tipus de servei. 

Per tot això, proposo els acords següents. Primer, que els serveis tècnics de l’Ajuntament estudiïn la
forma d’implementar aquesta mesura i les diferents formes de finançar-la o de subvencionar aquest
sistema.

Segon, que l’Ajuntament promocioni i informe sobre aquesta mesura i la seva implantació progressiva a
les escoles, als centres de dia, a les residències de la tercera edat o als centres de salut de Tortosa, i
depenguin o no de l’Ajuntament.

I tercer, que es realitzen diverses proves durant l’any per avaluar i valorar la possibilitat d’aquest servei.
Gràcies.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, des de la CUP Alternativa Ecologista entenem que el que
s’ha fet fins ara, que és aplicar el sentit comú i, doncs, quan la família se’n va a un lloc que preveu que
hi haurà molta gent, apuntar el nom del xiquet o la xiqueta en la mà, en una polsereta o cosida a la roba
o, fins i tot, amb un boli a l’avantbraç, doncs, ja és suficient en una ciutat mitjana com Tortosa, més
encara als pobles

I no cal entrar una moció. Si el que tenen és això, doncs..., perquè clar, copiar una moció que s’ha fet en
altres municipis més grans de Catalunya que a lo millor es poden plantejar aquest problema... Però
aquí, en una ciutat mitjana, entenem que no és necessari.

I  ha fet vostè el que alguna vegada ha criticat a algun grup municipal, de copiar la moció que s’ha
presentat pel  seu partit  en un altre poble i  traslladar-la  aquí  sense, ni  tan sols,  adaptar-la.  Perquè
podíem entendre que a lo millor per a la gent més gran, amb problemes d’Alzheimer, doncs, sí que
podia ser vàlida, però generalitzar-la també per al sistema educatiu? Treballo en un centre educatiu, he
portat a l’alumnat al  Port,  a Itàlia...,  mai hem anat amb polseres intel·ligents,  mai s’ha perdut cap
persona. Jo crec que no és necessari generar alarma social en aquest sentit perquè Tortosa és una
ciutat mitjana que no té aquesta... o nosaltres no veiem aquesta necessitat.

I una reflexió també, és a dir, parlem moltes vegades de que hem de fomentar la responsabilitat. I amb
aquesta  obsessió  per  controlar-ho  tot,  per  vigilar-ho  tot,  per  reproduir  allò  que  George  Orwell  va
anomenar “1984” en una novel·la, doncs, no sé si és que darrera hi ha interessos econòmics i hi ha
gent que fabrica aquestes polseres perquè és que sinó no entenem aquesta voluntat, al final, de que
sembla que tot ha d’estar súper controlat per a que no passi res. En la vida també els obstacles, les
dificultats ajuden a créixer com a persona.

Nosaltres, la CUP Alternativa Ecologista s’abstindrà en aquest cas.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors,
com ja ha dit el senyor Rodríguez de la CUP, aquesta moció és exactament igual, igual, igual a la que
Ciutadans va presentar a l’Ajuntament de Reus. En aquell Ajuntament va ser retirada abans de poder-se
debatre, no sé perquè. 

Ens sembla que l’assumpte que vostè planteja pot ser útil. És cert, alguns municipis com Cornellà ho
han implantat com a prova pilot en sortides que fan alguns alumnes d’alguns centres escolars, però a
través d’una iniciativa privada en la qual hi ha una subvenció per part de l’Ajuntament. 

-  Pàg. 22 / 73 -           JACE / sbh



Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

www.tor tosa.cat

                               

El que no queda clar és de qui ha de ser la competència de controlar –que per a nosaltres és controlar–
els usuaris d’aquests centres, i més si es tracta de centres de titularitat privada, no només escolars sinó
de residències de tercera edat i altres tipus de centres assistencials. Per tant, caldria tindre, sobretot, la
complicitat dels centres que considerin que aquesta eina els hi pot ser útil.

Entenem que els propis centres estan dotats de personal docent, sanitari, monitors i altres professio -
nals que han de vetllar per la seguretat i la localització, com molt bé s’ha dit aquí, dels seus usuaris i
que aquests sistemes poden ser un ajut a l’hora de fer el seguiment, si així es creu oportú.

El que no creiem és que aquests sistemes, que són un complement, hagin de ser implementats o finan-
çats per l’Ajuntament, si bé en cas de tenir-ne alguna proposta per part d’alguna empresa, com a Corne-
llà, es podria estudiar la possibilitat de subvencionar-ho. 

Però el sentit del nostre vot serà d’abstenció per les raons que acabo d’esmentar. Gràcies

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, des de Movem Tortosa també li avanço que el nostre vot
serà d’abstenció, bàsicament a partir de tres arguments. El primer és que no coneixem cap demanda
per part de la ciutadania de Tortosa en relació al que vostè proposa, i ho hem estat parlant amb diferent
gent i, en principi, ja li dic que no és una demanda urgent com per aprovar-se, com a mínim en aquests
moments.

Tampoc tenim coneixement d’experiències sobre aquesta qüestió a altres ajuntaments, experiències en
profunditat, més enllà d’haver-ho llegit per la premsa i, per tant, també per això no volem avalar-ho.

I després, finalment, els últims elements són que considerem que les dimensions de Tortosa com a
ciutat tampoc és una gran urbs, una capital de Catalunya. Ja ens agradaria que ho fos, però la realitat
és la que és i, per tant, també veiem que ara no és necessari. 

I, sobretot, també per la fórmula en què vostè ha plantejat aquesta qüestió també relacionada amb el
tema del finançament.

Per tant, des de Movem Tortosa, com li deia, el nostre vot serà d’abstenció.

Intervenció de la Sra. Viña
Tot seguit pren la paraula la Sra. Viña: Senyor Dalmau, la proposta també ens sembla interessant i útil
en algunes de les situacions que exposa. El que no veiem de cap manera és quina funció han de tenir
en aquest tipus d’acció els tècnics de l’Ajuntament.

És útil que diferents centres escolars o diferents centres de dia o de salut mental facin ús d’aquests
dispositius quan ells en vegin la necessitat, a demanda d’ells i no de l’Ajuntament, que entenem que
seria una imposició que no vindria a lloc.

Entenem també que l’haurien de promoure  –si és que hi ha demanda d’aquest tipus de servei– els
diferents col·lectius que estan implicats o susceptibles a ser-ne usuaris, però en departaments de salut i
ensenyament o bé a proposta d’alguna entitat.

Entenem també que aquesta competència, de la manera que la planteja, no és viable i, si més no,
l’haurien de valorar –com ja li  he dit– els diferents usuaris que en tinguin que fer  ús.  Per tant,  no
comptarà amb el nostre suport.

Intervenció de la Sra. Algueró
A continuació pren la paraula la Sra. Algueró: Senyor Dalmau, contestant a la seva moció li tinc que dir
que nosaltres votarem en contra perquè penso que actualment no és això el  que es necessita per
garantir la seguretat de moltes persones. Vostè ha anomenat a la gent gran. 
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En persones grans amb deteriorament cognitiu s’ha provat. S’ha demostrat que el que tenen que estar
és identificades amb alguna cosa que portin damunt que digui les seves dades. I per garantir, potser, la
seguretat d’aquestes dades, que no les pugui veure tothom, a través d’un codi QR ja existeix i, en molts
de casos, hi ha persones amb deteriorament cognitiu que ho porten.

En el  cas  dels nens penso que les  AMPES,  sé que la  Federació  d’AMPES –la FAPaC,  la  Federació
catalana– a través d’ella es dona informació d’aquest tema a les AMPES, pot donar informació en cas
de que les escoles estiguin interessades. Però penso que tampoc és un tema prioritari perquè això
només és en cas de sortides, de sortides de l’escola. Quan el nen va a l’escola, si és un nen petit se
suposa que l’acompanyen, i quan el van a buscar també. És en cas de sortides, una excursió...

I si són aquestes polseres intel·ligents que vostè diu que tenen tantes funcions, el preu és bastant elevat
per gastar-les només un cop a l’any, per a una sortida que es tingui que fer. Si el nen està identificat
amb un tipus de polsereta que no es pugui traure, que no es pugui arrencar, amb el seu nom o amb un
codi que qualsevol pot llegir a través del telèfon, jo crec que és suficient.

Després també dir-li  que  això  s’ha  presentat  a  diversos ajuntaments,  principalment  al  de  Cornellà
perquè a Cornellà hi ha una empresa en la que participa l’Ajuntament que es dedica a això, que són els
que han inventat una d’aquestes polseres. I clar, com Ajuntament, doncs, ells promocionen l’empresa
de la seva ciutat. Després, a l’Ajuntament de Reus també es va presentar i crec que s’ha presentat a
diversos ajuntaments. Però tampoc tenim una experiència de que s’estigui utilitzant a molts de llocs i
que tingui èxit.

Després, també comentar-li, en el cas de la gent gran amb deteriorament cognitiu, gent que ha portat
alguns d’aquests aparells, fan perillar la seva seguretat perquè de vegades els han intentat assaltar per
prendre’ls-hi l’aparell, sigui una polsera o sigui un dispositiu que es porta al cinturó o sigui una cosa que
es  porta  penjada  al  coll,  tot  és  bastant...,  està  molt  al  començament  i  encara  no  hi  ha  prou
documentació com per veure que realment funciona i que va bé per al que està destinat.

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Alcalde, regidores, regidors, bé jo agrair les abstencions i
agrair, com sempre faig també el vot en contra.

I simplement puntualitzar, primer, està presentada a Cornellà –que va ser el primer Ajuntament que ho
va tirar endavant, en efecte–, però està presentada i tirada endavant en altres ajuntaments i amb èxit,
al menys és el que diuen els informes d’aquesta ajuntaments.

Diu algú o han coincidit en què no és necessari. Home, és evident que la necessitat va en funció de la
gravetat del tema. El xiquet que es perd, per als pares evidentment serà molt greu, i és una persona sols
però per això no hem d’evitar de donar-li la solució a la pèrdua d’una persona. Jo crec que és necessari. 

L’altre tema és el del cost, valorar el que costa aquesta polsera. Jo ja he dit també que, bé, té un valor
–crec que a Cornellà valia 25€– però bé, jo ja dic, diem aquí que se subvencioni o es financi, que
s’estudiï. I al final de tot –vinc aquí, no? – jo el que proposo a l’Ajuntament és que ho estudiï. Que ho
estudiï, que s’ho plantegi i digui ‘home, doncs, això.....’, que parlin els tècnics de l’Ajuntament ‘doncs,
això  a Tortosa és viable,  no  és  viable  perquè la  massa crítica  d’estudiants  i  de gent  gran que ho
necessita, en residència i tal, diu que sí, aconsella que sí o aconsella que no’. ÉS l’únic que estic dient
aquí en el primer punt, que els serveis tècnics de l’Ajuntament –que són els competents– estudiïn la
forma d’implementar aquesta mesura i les diferents formes de finançar o subvencionar el sistema. No
dic res més. Gràcies.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb un vot a
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favor  corresponent  al  membre  de  la  corporació  del  grup  municipal  del  PP;  dotze  vots  en  contra
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PDeCAT (8) i ERC-AM (4); i vuit
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals MT-E (4), PSC-CP (3) i
CUP-AE-PA.

10 -  PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA ECOLOGISTA
SOL·LICITANT EL CANVI DE NOM DE LA PLACA JOAQUIN BAU I LA RETIRADA DE LA MEDALLA D'OR DE LA
CIUTAT I EL TÍTOL DE FILL PREDILECTE.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular  –  Alternativa  Ecologista,  a  la  que  han  estat  incorporades  les  modificacions  proposades  i
acceptades per tots els grups que la subscriuen:

“ Qui era Joaquín Bau?

Sovint escoltem, i comprovem, que la historia l’escriuen els vencedors. Només així es pot entendre que
al segle XXI, 41 anys després de la mort del dictador Franco, Joaquín Bau Nolla encara estiga present en
l’espai públic de la nostra ciutat.

Només així es pot explicar que encara es puga llegir que Joaquín Bau (Tortosa 1897 - Madrid 1973) fou
comerciant d'oli i polític. Que fou un bon alcalde de Tortosa (1925-1930), i que tot i tenir vincles amb el
franquisme en una primera fase, a partir del 1938 es va desvincular del franquisme per dedicar-se a la
seua activitat empresarial. Una desvinculació motivada per la seua enemistat amb el cunyat de Franco
(Ramon Serrano Sunyer).

Però consultant diverses fonts podem contradir esta versió amable. Joaquín Bau fou alcalde de Tortosa
durant la dictadura de Primo de Rivera  i  no per cap elecció democràtica. Si bé és cert que fou elegit
democràticament diputat en dues legislatures (1933  i  1936),  també es cert  que durant els mesos
anteriors al cop d’estat del juliol de 1936 es va dedicar a conspirar i facilitar el cop d'estat. Com també
es cert que fou l’únic civil del primer Govern de Franco  i  ocupa un càrrec equivalent al de ministre,
alhora que Tortosa era bombardejada.

Com és possible al segle XXI que Joaquín Bau Nolla tinga presència a l’espai públic i encara avui, siga fill
predilecte de la ciutat?

Atès que Joaquín Bau fou alcalde de Tortosa, no per elecció democràtica sinó durant la  dictadura de
Primo de Rivera.

Atès que Joaquín Bau va defensar públicament la dictadura de Primo de Rivera, ocupant a més a més,
un càrrec públic.

Atès que la dictadura de Primo de Rivera va perseguir i prohibir partits polítics i sindicats. I va detenir i
exiliar nombroses persones per la seua ideologia. Així com va tancar diaris, revistes i publicacions per la
seua ideologia.

Atès que la dictadura de Primo de Rivera va perseguir el català i tots els seus símbols identitaris. Com
per  exemple  prohibir  l’ús  del  català  “en  els  actes  oficials”  i  va  obligar  a  les  corporacions  locals  i
provincials a portar els llibres de registre i d'actes en castellà. Una dictadura que tenia el lema encunyat
pel mateix Primo de Rivera “Espanya una, gran i indivisible”. I que va clausurar centres polítics.

Atès que qualsevol manifestació popular de la identitat catalana va ser suprimida. Es va prohibir hissar
la Senyera  i  cantar l’himne dels Segadors  o usar el català en actes oficials,  i  es va limitar el ball de
sardanes. Així com també es van castellanitzar de forma arbitrària els noms de carrers i pobles.
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Atès que també una Circular de la Direcció General d’Ensenyament Primari del 27 d'octubre de 1923 va
imposar  l’ensenyament  exclusiu  en  castellà –es  recordava  als  inspectors  l’obligació  “d'ensenyar  la
llengua  castellana  a  les  seves  respectives  escoles  i  de  donar  l’ensenyament  en el  mateix  idioma”
vigilant estrictament als mestres en aquest punt. I el  15 de febrer de 1924, va facultar als inspectors
d’educació perquè poguessin suspendre de sou i de feina als mestres que incomplissin la norma i fins i
tot clausuressin els centres escolars, tant públics com a privats, on aquests treballessin.

Atès que la persecució va arribar a tots els àmbits de la societat (musical, esportiu, científic...). Arribant
a més d'un centenar d'entitats clausurades temporalment o definitivament. També el Col·legi d’Advocats
va ser objecte de la depuració mitjançat la destitució de la seva junta directiva.

Atès que Bau sobre el dictador Primo de Rivera va dir "el general Primo de Rivera, aquel gran soldado y
gobernante que, como he dicho otras veces, aún después de muerto nos lego la gloriosa herencia de
su hijo, ... ". Fill que va fundar la Falange Española. (extret de la pàg. 296 del llibre Joaquín Bau Nolla y
la  restauración  de  la  monarquía de  Joaquín  Montserrat,  editorial  Actas,  disponible  a  la  biblioteca
Marcel·lí Domingo).

Només amb estes dades ja tindríem prou per suprimir el nom del personatge de l’espai públic. Però hi
ha molt més.

Atès que va conspirar contra una democràcia, contribuint activament al cop d’estat del 18 de juliol de
1936.

Atès que al setmanari Domingo es diu que "era el agente más activo de Calvo Sotelo en la conspiración.
La multiplicidad de sus negocios le permitía viajar de un lado a otro, sin despertar excesivamente la
sospecha de los  polizontes.  Los  jefes  de muchas guarniciones podrían decir  ahora  cuán poco de
financieros tenían estos viajes de Bau" (pàgina 153 del llibre esmentat).

Atès que l’historiador Joaquín Monserrat  Cavaller  explica que Bau  i  José  María Gil  Robles  eren els
responsables d'enviar armes al general Mola. I que es van encarregar de recaptar fons per comprar les
armes, i Bau va arribar a aportar una part del seu capital privat i de dipòsits en bancs estrangers com a
garantia de les compres d'armament per als militars sublevats. Segons el mateix historiador, a l’arxiu
personal  de Bau es conserva una fotografia del  general  Ricado Rada, amb una dedicatòria:  ‘A don
Joaquín Bau, en grato recuerdo de los tiempos de conspiración y preparación del glorioso Movimiento
Nacional, con un abrazo'.

Atès que en una carta al cunyat de Franco, Ramon Serrano Suñer, escrivia "recuerdo los días amargos y
duros,  pero  felices,  de  la  preparación  de  nuestro  Movimiento  Nacional  y  los  gloriosos  de  nuestra
guerra", (pàg. 788 del mateix llibre).

Però a més de defensar activament una dictadura i participar en la preparació d'un cop d'estat, també
va col·laborar en una altra dictadura, i de manera activa tant al principi de la guerra com durant tot el
franquisme.

Atès que des del començament de la guerra es posà de part dels revoltats, sent membre de la Junta
Tècnica a Burgos i president de la Comisión de Industria, Comercio y Abastos de la Junta Técnica del
Estado, càrrec equivalent a ministre, entre el 2 d'octubre de 1936 i el 30 de gener de 1938.

Atès que la seua tasca era la d'estructurar la indústria de guerra dels Nacionals i que era l’encarregat
de  fer  negocis  (comprar  armes)  amb  Hitler  i  Mussolini.  Antonio  Goicoechea  (màxim  contacte  de
Mussolini a l’Estat espanyol) el va qualificar  "de interlocutor amigo de Benito Mussolini" (pàg. 84 de
l'esmentat llibre).

Atès que ocupava l’esmentat càrrec en el Govern del bàndol que bombardejava Tortosa per ser fidel a
un govern democràtic.

-  Pàg. 26 / 73 -           JACE / sbh



Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

www.tor tosa.cat

                               

Atès que fou el primer i únic civil que va formar part del primer Govern de Franco.

Atès que acabada la guerra va escriu al general Franco "mi felicitación por la victoria final en nuestra
guerra".

Atès que sempre va ser fidel a la dictadura de Francisco Franco com va dir el mateix Franco, al nomenar-
lo  Duque de Bau  "...  a  lo largo de dilatados años de actuación pública ha mantenido una línea de
rectitud política y de fidelidad a los principios del Movimiento Nacional...".

Atès  que  ell  mateix  va  manifestar  la  seua  fidelitat  al  franquisme,  com  per  exemple  les  paraules
pronunciades a Tortosa (La Voz del Bajo Ebro, número 460 pàgina 6) "... mis palabras de experiencia y
convicción, hijas de un hombre del 18 de julio, y así lo proclamo con orgullo, identificado con el espíritu
del movimiento nacional...".

Atès que poques setmanes abans de la inauguració del monument feixista del riu, va dir  "Fue precisa
una Cruzada, Ejército y pueblo unidos con un Caudillo victorioso".  Així com "Aceptad mis palabras de
experiencia y convicción, hijas de un hombre del 18 de julio, y así lo proclamo con orgullo, identificado
con el espíritu del Movimiento Nacional que debe ser aglutinante, doctrina y fuente  útil  para la obra
común de todos los españoles".

Atès que també va manifestar al 1972 sobre la dictadura franquista  "es un Estado de derecho como
España no había conocido nunca". (pàgina 301 de l’esmentat llibre).

Atès que  com a premi  per  la  seua lleialtat  a  los  principios  del  Movimiento fou nomenat  el  1958,
consejero nacional del Movimiento i, per tant, procurador a les Corts. I després president del Consejo de
Estado (1965) i vicepresident del Consejo del Reino (1971).

Atès que el mateix Franco, a títol pòstum i pels serveis prestats, li va concedir el títol de Duque de Bau,
com ho  va  fer  amb altres  grans  "demòcrates"  com Primo de Rivera,  Carrero  Blanco  o  els  militars
colpistes Emilio Mola, Queipo de Llano, Juan Yagüe Blanco ...

Atès que l'Ajuntament de Tortosa va concedir-li la  Medalla d'Or de la Ciutat el 1959, i  el  5 de juny de
1966 l’alcalde Joaquín Fabra va nomenar-lo Fill Predilecte de la Ciutat.

Des de la CUP-Ae proposem al Ple de l’Ajuntament de Tortosa que adopte els següents acords:

1. Canviar el nom de la plaça Joaquín Bau per un altre.

2. Retirar la inscripció del monòlit rectangular situat a la mateixa plaça on figura el nom de Joaquín Bau
Nolla.

3. Retirar la medalla d'Or de la Ciutat a Joaquín Bau.

4. Retirar a Joaquín Bau el títol de Fill Predilecte de la Ciutat.

5. Comunicar els acords d'esta moció al Memorial Democràtic, al Síndic de Greuges i a la Comissió per
la Retirada dels Símbols Franquistes de Tortosa. ”

*-*-*

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: Gràcies.

Sovint escoltem i, a més, comprovem que la història l’escriuen els vencedors. Només d’aquesta manera
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es pot entendre que al segle XXI, 41 anys després de la mort del dictador Franco, Joaquín –Joaquín, no
Joaquim– Joaquín Bau Nolla encara estigui present en l’espai públic de la nostra ciutat.

Durant aquests dies he escoltat o he llegit dir  que ja ens hem acostumat al seu nom, que no ens
molesta. També que va ser un bon alcalde de Tortosa o, fins i tot, un important industrial, comercial o un
diputat elegit democràticament.

Aquesta és la història contada pels vencedors, pels franquistes. I és el seu triomf que avui, 41 anys
després, encara es pugui escoltar aquests comentaris de persones sense mala intenció a la nostra
ciutat.

Però la realitat és una altra. Joaquín Bau va ser un franquista que va col·laborar activament no en una
dictadura,  sinó  en  dos  dictadures:  la  de  Primo  de  Rivera  i  la  de  Franco.  Però  és  que,  a  més,  va
col·laborar en la preparació d’un cop d’estat contra una democràcia.

És cert que Bau fou alcalde de Tortosa, però sense urnes, i només durant la dictadura de Primo de
Rivera. Una dictadura durant la qual a Catalunya es van il·legalitzar i perseguir partits polítics, sindicats i
entitats culturals. Una dictadura durant la qual es va perseguir i prohibir el català a les escoles, a les
administracions públiques, al sistema judicial, etc. Com també es prohibiren la senyera del nostre país o
el mateix himne. 

De Primo de Rivera, del dictador Primo de Rivera, aquesta persona va dir que  ‘fue un gran soldado i
gobernante’.  I  del  seu  fill,  que  va  fundar  la  Falange  Española  va  dir  que  ens  deixà  ‘una  gloriosa
herencia’. Un senyor que va dir això d’un falangista, avui, al 2017 té una plaça i un institut a la nostra
ciutat.

Joaquín Bau, a més, va participar activament en la preparació d’un cop d’estat que va acabar amb una
democràcia. Al setmanari ‘Domingo’ es publicava que ‘era el agente más activo de Calvo Sotelo en la
conspiración.  La  multiplicidad  de  sus  negocios  le  permitía  viajar  de  un  lado  a  otro,  sin  despertar
excesivamente la sospecha de los polizontes’. I quin era l’objectiu d’aquests viatges? Doncs, comprar
armes. Era comprar armes.

A  don Joaquín Bau, el general Ricardo Rada li va fer aquesta dedicatòria: ‘En grato recuerdo de los
tiempos de conspiración y preparación del glorioso Movimiento Nacional, con un abrazo'. 

Així que ja el tenim col·laborant amb una dictadura i, a més, preparant un cop d’estat, però els seus
mèrits democràtics per tenir un nom a l’espai públic de la nostra ciutat continuen.

Durant la Guerra Civil, quan Franco va constituir el seu primer Govern –la Junta Técnica de Burgos–
l’únic  civil  que hi  havia  en aquest  Govern era  Joaquín Bau,  que presidia  la  Comisión de Industria,
Comercio y Abastos, una espècie de ministeri.

Antonio Goicoechea, que era l’enllaç de Mussolini a l’Estat espanyol, el va qualificar –a Joaquín Bau– de
‘interlocutor amigo de Benito Mussolini’. 

Mentre  Tortosa  era  bombardejada  per  mantenir-se  fidel  a  la  democràcia,  Bau  era  l’encarregat  de
comprar  armes a Hitler  i  a  Mussolini,  entre  altres  coses per  bombardejar  la  seva estimada ciutat,
Tortosa. Per això, quan va acabar la guerra, aquest senyor li va escriure a Franco: ‘Mi felicitación por la
victoria final en nuestra guerra’.

Durant el franquisme es va mantenir fidel al règim, per molt que s’hagi dit que es va distanciar. I una
prova d’això és que en el final del règim, al 1958, va ser nomenat consejero nacional del Movimiento o
presidente del Consejo de Estado o vicepresidente del Consejo del Reino.

Poc abans de la inauguració del monument franquista del riu, va dir: ‘Mis palabras de experiencia y
convicción, hijas de un hombre del 18 de julio y así lo proclamo con orgullo, identificado con el espíritu
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del Movimiento Nacional”. Aquest és Joaquín Bau.

I del franquisme va dir que ‘es un estado de derecho como España nunca havia conocido”. Un gran
demòcrata el senyor Joaquín Bau.

Nosaltres entenem que una persona amb tot aquest bagatge, al que també se li va concedir la Medalla
d’Or i el títol de Fill Predilecte de la Ciutat, no pot tenir el seu nom en l’espai públic de la nostra ciutat i
per això demanem els següents acords. I aquí li advertim al secretari que hi ha un canvi i és que, a més
de canviar el nom de la plaça Joaquín Bau per un altre, al segon punt seria: Retirar la inscripció del
monòlit rectangular situat en la mateixa plaça, on figura el nom de Joaquín Bau.

I en tercer i quart lloc, retirar la Medalla d’Or de la ciutat i el títol de Fill Predilecte. 

Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Alcalde, regidores,  regidors, bé, miri senyor Rodríguez, quan es
parla de memòria històrica cal preguntar-se de quina memòria històrica es parla: la d’uns, la dels altres
o la de tots dos. Davant d’aquest fet, cal parlar d’història per evitar que la memòria sigui la d’uns o la
dels altres. I si la memòria és història, apliquem-les, però apliquem-les objectivament.

Hi ha temes i hi ha sensibilitzacions envers determinats temes, com aquest, i per això cal prudència en
el Ple d’una institució cabal de la vida municipal, com és el Ple de l’Ajuntament de Tortosa. O en altre
cas, el que estarem fem no és intentar pacificar sinó que, en el fons, el que intentem és veure com
tornem al darrera per crear animadversió, crear confrontació.

Això no és positiu, senyor Rodríguez. En un Ajuntament ha de presidir la concòrdia. I ha de presidir
traslladant-la  a  la  societat.  Pau,  tranquil·litat  i  concòrdia.  I  que  la  sensibilitat  que  tenim envers  la
democràcia es vegi reflectida dia a dia en el benestar dels ciutadans, que són els qui ens reclamen
cada dia pel carrer un munt de coses abans que aquest tipus de coses que vostè planteja.

El tema de la seva moció no és, entre els temes que ocupen als governants, ni la primera, ni la segona,
ni la tercera preocupació. Estaria molt més avall, n’estic segur d’això. En aquest Ajuntament hi ha prou
coses importants que tractar, prou reptes que assolir, prou objectius q complir com per tractar aquest
tema, avui per avui menor.

Un autor deia que Europa i Amèrica es diferenciaven en tres coses. Una d’elles en què Europa portava
escrit en el nom dels seus carrers la seva història. La qüestió és si hem de canviar els noms dels carrers
a cada etapa històrica o si els hem de conservar per recordar, precisament, una etapa històrica. No val
a destruir i assolar-ho tot com els huns. Cal conservar, aportar i enriquir.

Els carrers han d’estar plens de noms de tortosines i tortosins. Curiosament, vostè parla d’aquest tema,
però tan feminista que és –que se li ompli la boca quan parla de feminisme– no diu res dels pocs
carrers de Tortosa que porten noms de dones. Curiós el seu populisme i el seu posturisme polític. I que,
a més, han destacat en els seus àmbits d’activitat. Tortosins i  que hagin destacat en el seu àmbit
d’activitat. Tortosinisme i no politiqueria. 

Jo, per exemple, estic content de que tinguem una plaça Joaquín Bau –fins i tot, és polivalent perquè és
la plaça de l’estadi– i una Biblioteca Marcel·lí Domingo, o una plaça com la que avui hem aprova de
Gerard Vergés. Això és sumar i no restar. Això és conservar i enriquir.

Acabo utilitzant, per contestar-li tot el que vostè ha dit, l’article d’un periodista tortosí, de prestigi, molt
bon coneixedor de la història tortosina, que deia ja fa molts anys en un apartat de La Vanguardia –que
es deia La Contra– deia, entre altres coses, d’alguna forma enaltia al senyor Joaquín Bau Nolla i deia:
‘Ningú el pot relacionar amb la repressió de la postguerra. El 1938 queda totalment marginat de la vida
política per les relacions comercials amb l’Alemanya nazi i la seva vinculació monàrquica tradicional. 
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Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Dalmau, senyor Dalmau, ha esgotat el seu temps.

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Acabo de seguida, quatre línies.

Durant  25  anys  va  romandre  dedicat  a  la  seva  activitat  empresarial  i  professional.  Al  1963  fou
rehabilitat. Dos anys després fou nomenat president del Consell d’Estat i a l’agost del 71’ vicepresident
del Consell del Regne. Bau va ser un bon alcalde de Tortosa entre 1925 i 1930 i un diputat durant la
República elegit democràticament en dues legislatures.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Dalmau, després té un altre torn i pot acabar de llegir
l’article.  Però  jo,  si  passen 5,  10 segons,  30 segons  puc  ser  comprensiu,  ho  he estat  amb altres
portaveus com el mateix senyor Rodríguez, però si em passen 1 minut, la veritat, és que m’ho ficaran
molt difícil, per molt bona voluntat que jo fiqui. Moltíssimes gràcies per la seva comprensió.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors,
senyor Rodríguez vagi per endavant que votarem que sí a la proposta del grup municipal de la CUP
Alternativa  Ecologista  donat  que  hem  manifestat  ja  públicament  que  estem  d’acord  amb  la  seva
proposta.

Estem totalment d’acord amb l’argumentari que vostè ha fet i, a més a més, el nostre Govern, el Govern
socialista va ser qui va desenvolupar la Llei de memòria històrica, i la Llei 52/2007 que reconeix els
drets i  estableix  les mesures a favor  dels qui  van ser  perseguits  o  violentats a la  Guerra Civil  i  la
dictadura.

Pel  que fa  al  tema de la  seva moció,  ja  vam manifestar  en una proposta similar  en el  Ple del  15
d’octubre de 2015 en què es va debatre posar el nom del president Lluís Companys al parc situat al
nord de Ferreries.

En aquell moment vam dir que la nostra proposta hagués estat canviar l’actual nom de la plaça Joaquín
–com vostè molt bé ha dit– Bau pel de president Lluís Companys, fet que representava una veritable
recuperació de la memòria històrica, no només per la retirada del nom sinó pel reconèixer la figura del
president Lluís Companys, afusellat pel règim el 15 d’octubre de l’any 40’.

Com  molt  bé  vostè  ha  exposat,  a  més  de  la  seva  condició  d’alcalde,  recordem  que  Bau  va  ser
procurador a les Corts franquistes, president del Consell d'Estat, membre del Consejo del Reino, en
definitiva, un membre actiu del Govern de la dictadura.

És just i necessari recorda, a més, la seva defensa de la dictadura i el clar suport logístic i econòmic al
cop d’estat. Però també és just i necessari que cal reescriure la història també per retre homenatge als
represaliats i als vençuts. 

És per això que estem d’acord amb a la seva proposta de canviar el nom de la plaça, retirar la inscripció
del monòlit, així com la Medalla d’Or de la Ciutat i el títol de Fill Predilecte a Joaquín Bau.

I senyor Dalmau, ja li he dit aquest matí en una tertúlia radiofònica: no és de rebut que em compari al
senyor Joaquín Bau Nolla amb el senyor Gerard Vergés i amb el senyor Marcel·lí  Domingo. No és de
rebut. Ja li hem dit aquest matí i li tornem a repetir, creiem que això no es pot dir. I no m’estendré més
per tal d’explicar els motius, però no és de rebut. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, començo dient que és
evident que la figura de Joaquín Bau és una figura estrictament lligada al feixisme al nostre país i,
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concretament, a les dos dictadures –tal i com diu la moció–, tant de Primo de Rivera com del general
Franco.

Dos dictadures que hem de recordar, avui que vivim en aquests moments i estem en democràcia, com
anys durs,  anys  de foscor,  anys  de repressió,  amb milers  de persones executades simplement  per
pensar diferent de com pensaven aquests dictadors. I dictadures que prohibien l’existència de drets
bàsics, com el dret a votar, la participació de partits democràtics, d’entitats, associacions, de sindicats
de defensa dels treballadors, i també en l’àmbit català, com s’ha dit aquí, la identitat del nostre poble,
de Catalunya.

A més a més, destaca que aquest tortosí va finançar o va ajudar a finançar el cop d’estat contra el
Govern de la República, un Govern legítim triat a les urnes l’any 1936 i, per tant, amb els seus contactes
amb una altra dictadura –en aquest cas la de Mussolini– va ajudar a fer possible que aquí a Catalunya i
a l’Estat s’iniciés una Guerra Civil, que tanta desgràcia i tanta mort ens va portar.

Dit  això,  des  de  Movem Tortosa  continuem pensant  que  cal  seguir  avançant  en  la  defensa  de  la
memòria democràtica, entesa la memòria democràtica com aquella que posa en valor a totes aquelles
persones que han treballat al llarg de la història a favor d’aconseguir la democràcia. 

Perquè, malauradament, si fem una anàlisi només a nivell de Catalunya o de l’Estat dels períodes que
hem tingut democràcia, bàsicament hem tingut 6 anys al segle XIX –el sexenni democràtic–, 5 anys
durant la República i els actuals. Per tant, la immensa majoria de temps, no?, de la nostra història no hi
ha hagut democràcia. I la memòria democràtica ha de posar en valor això, com ho fan totes aquelles
democràcies avançades d’Europa, que tenen memorials democràtics que posen en valor a tota aquella
gent que ha treballat a favor de la democràcia.

Acabo també posant al damunt alguns elements. En aquests moments la Llei de memòria històrica
aprovada per l’Estat no s’està complint. Precisament, no s’està complint perquè el Govern del PP no
l’està finançant i, per tant, s’està incomplint una llei. 

Per una altra banda, molt prop de la nostra ciutat, la veïna Amposta fa poc ha aprovat també la retirada
encara de dos noms franquistes que quedaven a la seva ciutat i, per tant, això està passant no només
aquí avui al Ple, sinó a moltes ciutats i pobles del nostre entorn.

També volem posar en valor  que la  plaça aquesta popularment la  gent  la  coneix  com ‘la  plaça de
l’estadi’ i, per tant, tampoc és un drama en aquest sentit que es canviés per al que seria l’ús quotidià.

I, finalment, acabo dient que també hem de reflexionar sobre aquests discursos en aquests moments
on a Europa estan tornant a créixer els partits d’extrema dreta que, precisament, defensen les idees
totalitàries que van en contra de les democràcies. 

I, per tant, com considerem que tots els punts de la moció són absolutament necessaris, des de Movem
Tortosa votarem favorablement. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Jo els hi he de continuar insistint que facin
l’esforç tots d’ajustar-se al temps, si us plau.

Intervenció de la Sra. Girón
A continuació pren la paraula la Sra.  Girón: Bona tarde alcalde, regidores,  regidors. Parafrasejant a
Josep Subirats  Piñana al  llibre  ‘Quatre  alcaldes republicans de Tortosa’,  quan Rodríguez  accedia  a
l’Alcaldia el 24 d’octubre es trobà que l’anterior comitè antifeixista havia reclamat el trasllat a Tortosa de
la família Bau des d’Useres (Castelló),on s’havia refugiat. L’alcalde hagué de fer front al problema de
protegir  aquella  família.  El  fet  era  una  mal  afegit  per  a  l’alcalde.  L’esposa  i  els  fills  de  Bau foren
salvaguardats per les autoritats locals, i singularment per Rodríguez. 
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En canvi, quan Josep Rodríguez ja a la presó va demanar a Bau clemència per salvar la seva vida, ja que
va ser condemnat pel simple fet de ser alcalde republicà, Bau no va fer res per protegir-lo, i ni tan sols
va contestar la súplica. De fet, totes i tots coneixeu el final de l’exalcalde republicà Josep Rodríguez.

Volem  recordar  que  en  aquest  plenari  vam  aprovar  una  moció  impulsada  pel  nostre  grup  on
demanàvem  que  l’Ajuntament  se  sumés  a  la  querella  argentina  contra  l’Estat  espanyol  sobre  els
alcaldes afusellats. Aprofitem l’avinentesa per  informar que ja  estem adherits i  que els advocats ja
estan treballant per la causa.

També el nostre grup ha creat a nivell territorial una sectorial de memòria històrica presidida pel net de
l’exalcalde, on treballem per al compliment de la Llei de memòria històrica i reparació. 

Així, i seguint amb l’article 15 de la memòria històrica, on s’obliga a la retirada de monuments i símbols
franquistes dels espais públics –i això implica els noms dedicats a les persones compromeses amb el
franquisme i el cop d’estat–, des del grup municipal d’Esquerra no podem fer una altra cosa que donar
tot el nostre suport a la moció, tot i que volem aprofitar per demanar que no es presentin més mocions
d’aquest tipus fins no tenir una catalogació de tot el nomenclàtor dels carrers de la ciutat, on veurem
els noms franquistes  i  d’esclavistes a eliminar,  i  així  podrem actuar com la  llei  ens marca.  Moltes
gràcies.

Intervenció de la Sra. Roigé
Seguidament  pren  la  paraula  la  Sra.  Roigé:  Gràcies  alcalde.  Regidores,  regidors,  ja  li  avanço  que
aquesta moció comptarà amb el nostre suport, tot i que partim i estem convençuts de que aquest no és
el debat que hi ha a la ciutat ni, especialment, al barri de Ferreries. Ni tampoc creiem que la gent ens
estigui demanant això, perquè aquesta és una moció que es porta al Ple d’un canvi d’una plaça que no
ha estat demanat ni pels mateixos veïns. I l’exemple d’això és que si hagués estat un problema per a la
ciutat o per als veïns o per als regidors o per als grups municipals que hi ha hagut al llarg dels últims
anys –i com vostè ha dit, al llarg de més de 41 anys des de que va morir el dictador general Franco–,
s’hagués demanat o s’hagués fet alguna de les propostes i, per tant, cap proposta de cap partit polític
fins ara. Ni tampoc quan l’alcalde va ser inicialment d’Iniciativa i després del Partit Socialista, el senyor
Sabaté, tampoc va ser llavors una prioritat.

El senyor Roig ens ha dit que el seu partit, el Partit Socialista, va ser un dels que va impulsar la Llei de
memòria històrica. Llàstima que se’ls oblidés de canviar el nom de la plaça Joaquim Bau en el seu
moment. En aquell moment no era una prioritat ni llavors, en aquell moment, afectava ala memòria
històrica.

En tot cas, nosaltres considerem que, a més a més, a banda dels problemes que suposa els canvis de
plaça, els canvis de nom perquè és un problema també per als veïns que hi ha, i també entenem que és
una  qüestió  que  ens  agradaria  que  es  pogués  debatre  i  que  es  pogués  portar,  que  es  pogués
consensuar entre tots els grups municipals i que no haguéssim d’anar a cop de moció per tal de canviar
una plaça, però com no volem entrar en més polèmiques ni tampoc perjudicar en cap moment més la
imatge de la ciutat, per part nostra ja li he dit que comptarà amb el nostre suport.

A  banda d’això,  també dir-li  una cosa, senyor  Rodríguez,  de Joaquins a Tortosa n’hi  ha moltíssims,
començant per un regidor company seu. Per tant, hi ha Joaquins i hi ha Joaquims i hi ha Quims i, per
tant, en tot cas una mica de respecte per tots, perquè aquí a Tortosa, igual que hi ha Carlos i Carles i
Albertos i diferents noms, i Javiers i Xaviers, també hi ha Joaquins. I per tant, és un dels noms que
també tenim a la nostra ciutat i, per tant, jo crec que també mereix tot el respecte.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, en tot cas, com a CUP Alternativa Ecologista vam decidir
que avui no donaríem les gràcies als grups municipals que votaren a favor de la moció perquè pensem
que és una cosa que s’hauria d’haver fet fa molts anys. I bé, simplement hem fet algo que, com dèiem,
s’hauria d’haver fet fa molt de temps.
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Lamentar que es menystingui d’aquesta manera la memòria històrica. Potser per a la gent que, bé, que
ja es va sentir còmoda durant el franquisme i que es pot qualificar d’hereus dels franquisme, doncs, la
memòria històrica no sigui una cosa important i es digui que això realment no preocupa a la ciutadania,
però per a nosaltres la memòria històrica és molt important. Reparar els mals que es van fer durant
aquella època i el que va patir aquell gent durant la repressió postfranquista –o franquista, perdó–, per
a nosaltres això sí que és important. Així que, per favor, no es torni a dir que això és una xorrada, que no
és important perquè hi ha gent que entén que això sí que és important.

I si no fos tan important, senyora Roigé, potser fa uns anys no s’haguera presentat una moció amb més
de 2000 signatures que, entre altres coses, ja demanava això. Per tant, nosaltres entenem que per a
una part  de la  ciutadania  sí  que és  un tema important.  I  que no es  digui  que no és  una qüestió
relativament important, en el sentit de que, per exemple, nosaltres hem rebut trucades de la premsa
per si sabíem alguna cosa durant aquesta setmana. És a dir, que rellevant entenem nosaltres que sí que
ho és.

I una vegada més, dir que almenys avui Tortosa podrà anar-se’n d’aquest Ple amb el cap ben alt, dient
que un franquista ha estat eliminat del seu espai públic.

I, recollint el guant que se’ns ha comentat, la intenció de la CUP és anar presentant altres mocions per a
que es vagi eliminant la simbologia i nomenclatura franquista de la ciutat. En tot cas, estem oberts a fer
una reunió, una trobada i decidir de quina manera es vol treballar aquest aspecte, però tenint clar que
s’ha d’acabar amb això.

*-*-*

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

11 -  PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA ECOLOGISTA
PERQUÈ LA GENERALITAT DE CATALUNYA ESTABLISCA UNA  MORATÒRIA A  LA  TRAMITACIÓ  DE  NOUS
PROJECTES D'ENERGIA EÒLICA FINS A L’APROVACIÓ D'UN NOU PLA DE L'ENERGIA.

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

“  Durant els darrers quinze anys han estat presents en el debat ciutadà diferents posicionaments i
opinions davant  la  proliferació de diversos projectes  d'implantació  de centrals  eòliques en diversos
indrets del territori català, especialment a les comarques del sud del Principat, que són les que tenen
més centrals eòliques construïdes (84,1%) i més projectes autoritzats (53,8%).

Hi  ha unanimitat  social  i  política en que cal  impulsar  el  desplegament del  conjunt de les energies
renovables per fer front als diversos impactes provocats per les energies fòssils i no renovables. Però no
tothom està d’acord amb el model de grans centrals i massificació eòlica que s'ha estat impulsant  a
Catalunya tant pels diversos governs de la Generalitat de Catalunya com per part de les empreses.

Pràcticament tot el desplegament eòlic a Catalunya s'ha fet sota el  Decret 174/2002, d’11 de juny,
regulador de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya, i el major nombre de centrals eòliques es
van construir  entre  els  anys  2010 i  2012,  concentrant  el  46,5% del  total  de  centrals  eòliques en
funcionament a dia d'avui.  La potencia eòlica total  instal·lada a Catalunya a finals de 2015 era de
1.284MW amb una producció elèctrica de 2.609GWh anuals (el 6,1% de la producció elèctrica del país).
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Des del 2013, any en que es va posar en marxa la darrera central eòlica al país, hi ha un total de 21
projectes eòlics autoritzats que representen 519MW, als que s'hi ha de sumar els 589MW autoritzats i
adjudicats pel Pla de determinació de les zones de desenvolupament prioritari (ZDP) de l’energia eòlica
aprovat pel Govern de la Generalitat l’octubre de 2012. A dia d'avui, doncs, a Catalunya hi ha 1.108 MW
de potència eòlica autoritzada però que les empreses no han posat en marxa. Factors com la retallada
dels crèdits bancaris o la reducció de les primes que fet el Govern estatal ha fet que aquests projectes
no s'hagin dut a terme. 

Si fem un balanç de la implantació eòlica al país es pot afirmar que aquesta s'ha fet al marge d'un Pla
energètic global. Una altra característica de les centrals eòliques es la concentració empresarial, ja que
a l’Estat espanyol un 65% de les centrals eòliques estan en mans de les grans elèctriques (Iberdrola,
Gas  Natural  Fenosa,  Endesa,  EDP,  ...).  També  destaca  el  baix  impacte  econòmic  que  les  centrals
eòliques tenen en els  municipis  on estan implantades, ja  que aquests només reben el  3,4% de la
facturació de les centrals. Finalment, destaquen els impactes paisatgístics i ambientals de la majoria de
centrals eòliques, doncs s'ubiquen en llocs d'alta visibilitat i amb valors naturals, i que a l’impacte dels
aerogeneradors s'hi ha de sumar les pistes d’accés així com les línies d'alta tensió que s'hi associen.

Un  desplegament  eòlic  molt  lluny  doncs  d'un  model  mes  just,  com  si  tenen  altres  territoris  com
Dinamarca o Alemanya, on les energies renovables estiguin en mans de la ciutadania, s'integrin dins les
xarxes de distribució elèctrica existent, autoabasteixin pobles i comarques, s'integrin dins els paisatges,
i  respectin  els  valors  naturals.  En  definitiva  un  model  de  generació  distribuïda  o  d’autosuficiència
connectada.

Tot i que el nostre municipi no presenta una massificació eòlica significativa, sí que estem situats/es en
una zona destacada dins del mapa eòlic de Catalunya. Un fet que pot obrir la porta a futures propostes
energètiques, que com fins ara només pensen en maximitzar el benefici empresarial.

Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP-Ae proposa al Ple municipal de Tortosa l’adopció
dels següents ACORDS:

Primer: Sol·licitar explícitament una moratòria en el desenvolupament i tramitació de nous parcs eòlics
al terme municipal de Tortosa, així com a la resta de Catalunya.

Segon: Instar a la Generalitat de Catalunya, a aprovar, dins del marc del Pacte nacional per a la transició
energètica un pla d'energia on s'entengui l’energia com un servei bàsic. Un model de desenvolupament
energètic, que s'allunyi de les pràctiques especulatives i que afavoreixi els desplegament de totes les
energies renovables sota el marc de la generació distribuïda o d’autosuficiència connectada. Preveient
el tancament de les centrals nuclears a la fi del seu cicle.

Tercer: Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona, ICAEN (Institut
Català d’Energia), a la Direcció General d'Energia, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació
de Municipis de Catalunya. “

*-*-*

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: Gràcies. Bé, presentem una moció en la que el que es demana és que fins
que no se signi a nivell de Catalunya un pacte nacional per l’energia i es decideixi quina estratègia es vol
seguir en aquest àmbit, doncs, no s’autoritzin o no es tramitin nous parcs eòlics.

I és una qüestió que, a més, ens afecta molt com a territori perquè al sud, a les comarques del sud de
Tarragona  tenim  el  84%  dels  parcs  eòlics  instal·lats  més  el  50%,  pràcticament,  dels  que  estan
autoritzats des de la Generalitat de Catalunya.
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Nosaltres demanem una moratòria fins decidir, és a dir, que no s’ajudi a construir aquests parcs que ja
estan autoritzats fins que no decidim quin model energètic volem per al nostre país.

No dubtem de que s’ha d’apostar per les energies alternatives i que la eòlica ha de ser una de les fonts
més importants. El que sí que dubtem és que el model sigui el que s’ha seguit fins ara: un model de
grans  centrals  eòliques,  de  grans  parcs  eòlics,  massificació  eòlica  en  determinades  comarques,  i
després traslladar aquesta energia que es produeix lluny dels llocs de consum i que, a més, suposa una
pèrdua d’energia i un deteriorament també dels paisatge allà on s’instal·la.

La potència instal·lada a Catalunya, aproximadament, al 2015 era de 1.200 megawatts, que és un 6,1%
de la producció elèctrica que actualment tenim a Catalunya. I s’han autoritzat pràcticament la mateixa
quantitat de megawatts per construir, tot això al marge d’un pla energètic global.

Nosaltres creiem que cal aquest pla energètic perquè, a més, hem de fugir  del model existent que
concentra el 65% dels parcs eòlics de l’Estat espanyol en les grans centrals eòliques com Iberdrola, Gas
Natural, Endesa, en aquest oligopoli.

També denunciem que tenen molt poc impacte econòmic en aquells pobles i comarques on s’instal·len.
Només  el  3,4% de  la  facturació  de  les  centrals  eòliques  repercuteix  en  el  territori.  I,  com ja  hem
denunciat també durant aquesta setmana, no generen ocupació tampoc allí on s’instal·len, o, almenys,
ocupació local. I també té un gran impacte paisatgístic i ambiental perquè es fa d’esquenes al territori i
es fa d’esquenes als interessos de la població on s’ubiquen, i simplement obeeixen a les lògiques del
mercat.

És un model, el que hem tingut fins ara a Catalunya, que està molt allunyat dels models que per a
nosaltres haurien de ser referència, com l’alemany o com el de Dinamarca, on les energies renovables
s’instal·len en funció dels interessos de la ciutadania i del territori, i no en funció dels interessos de qui
els proposa, que són les empreses multinacionals com passa en aquest cas.

En definitiva, apostem per a que sigui un model d’autosuficiència connectada, un model en el que la
ciutadania decideixi on s’ha d’instal·lar, en una quantitat simplement destinada a abastir al poble o
comarca situat en aquest entorn i no, com dèiem abans, els grans centres de població o de producció.

Tortosa no presenta una gran massificació eòlica,  però sí que és veritat que dins el mapa eòlic de
Catalunya  estem en  una  zona  on  el  vent  és  present  i,  per  tant,  per  això  insistim que  les  futures
propostes energètiques que es facin es pensi més amb el territori, més amb les persones i no tant en
maximitzar el benefici empresarial.

Els  acords  que  proposem  avui  en  aquesta  moció  són,  en  primer  lloc,  sol·licitar  explícitament  una
moratòria en el desenvolupament i tramitació de nous parcs eòlics al terme municipal de Tortosa, així
com a la resta de Catalunya.

En segon lloc, instar a la Generalitat de Catalunya a aprovar, dins del marc del Pacte nacional per a la
transició  energètica,  un  pla  d'energia  on  s'entengui  l’energia  com  un  servei  bàsic.  Un  model  de
desenvolupament  energètic,  que  s'allunyi  de  les  pràctiques  especulatives  i  que  afavoreixi  els
desplegament  de  totes  les  energies  renovables  sota  el  marc  de  la  generació  distribuïda  o
d’autosuficiència connectada. 

I comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Tarragona, a l’Institut Català
d’Energia,  a la Direcció General  d'Energia, a l’Associació Catalana de Municipis  i  a la Federació de
Municipis de Catalunya.

Per acabar, voldríem recordar que l’Observatori del Deute en la Globalització calcula que des de que es
va liberalitzar el sector al 1998, fins al 2013, a les factures que entre tots i totes paguem de l’electricitat
li hem donat entre 80.000 i 100.000 milions d’euros a aquestes companyies, a aquest oligopoli que fan

-  Pàg. 35 / 73 -           JACE / sbh



les companyies de l’electricitat, en conceptes com ‘moratòria nuclear’, ‘dèficit de tarifa’ o la ‘transició al
carbó’.  És per això que nosaltres insistim que sectors estratègics com el  de l’energia no es poden
quedar en mans del capital privat i seguint les lògiques del mercat.

Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Alcalde, regidores, regidors, bé, com vostè abans em deia a mi,
m’acusava a mi, doncs, jo li dic a vostè de que aquesta moció, en principi, no té cap mèrit perquè és
l’elaboració i la proposta és clavadeta a les que el seu partit està tirant arreu de Catalunya, no?

La moció exposa un fet tal i com li demanen des del partit, oblidant-se –jo crec que no els importa però
a mi sí que m’importa, i molt– que aquest tema, el de la generació d’energia, és una altra agressió i
menyspreu a les Terres de l’Ebre.

En efecte, les Terres de l’Ebre –i Tortosa, no s’oblidi– són les més solidàries en el desenvolupament
energètic,  al  acollir  a  gran part  de la  generació  energètica.  A  nivell  eòlic  el  84,1% de les  centrals
eòliques construïdes estan aquí. I el 53,8% dels projectes autoritzats estan aquí. En energia nuclear li
recordo tres centrals en funcionament i una tancada. I també mitjançant combustibles fòssils es fan
aquí a les nostres terres.

Solidaritat que no rep cap tipus de compensació decent, llevat les visites i els copets a l’esquena de
cada cap de setmana. Ni tenim energia barata, ni per donar al particular, ni per donar a les empreses
per a que s’instal·lin aquí –com un altre dels al·licients d’instal·lació–, ni tenim cap compensació decent
pels perills mediambientals a que estem sotmesos tortosins i tortosines, ebrencs i ebrenques, i no els
de fora que no tenen cap problema. Tot això, senyor Rodríguez, és important i crec que tindria que
prendre nota.

Les  Terres  de  l’Ebre  ofereixen  un  greu  desequilibri  en  comparació  a  altres  territoris.  A  més  del
desequilibri econòmic, també està l’impacte mediambiental i paisatgístic, miri aquí a la Serra del Boix i
veurà quan generadors hi ha allí pegant voltes i atacant el paisatge; o polítics, com és l’impost sobre la
producció nuclear que deixa als pobles de per allà d’alt de la Ribera un 10% del que recapta però, en
canvi, no ens toca res als de baix, del 90% que queda.

És evident que cal –vostè ho diu i ho diu la moció– cal impulsar les energies renovables. I cal fer-ho,
però dintre dels models d’explotació més eficients i coordinant-se, això és important, amb la reducció de
la generació energètica provinents d’altres fonts energètiques.

És evident que cal també disposar del temps necessari per treballar per a que disciplines com l’energia,
el medi ambient, la qualitat de la vida i l’economia local entenguin de manera conjunta i coordinades en
polítiques energètiques locals i estatals que apliquin valors sostenibles i moderns.

És evidents que aquest recurs s’ha d’emmarcar dintre d’un context amb altres tecnologies renovables i
sota models d’explotació molt més eficients com seria la generació distribuïda fomentant l’autoconsum i
generant electricitat de proximitat per tal d’evitar grans xarxes de distribució i costos mediambientals.

És necessari, i ja acabo, ....

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

Intervenció del Sr. Dalmau
Continua el Sr. Dalmau: ... temps per treballar en aquesta línia i, especialment, per evitar que el nostre
municipi presenti una massificació eòlica significativa que avui encara no ho té.

Permeti’m que li digui que en la moció dedica 7 paràgrafs al tema i sols un a Tortosa i a les Terres de
l’Ebre..... 
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Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Dalmau... 

Va perfectament, sobretot quan un s’ha passat 25 segons dels 3 minuts que tenia. Sí, sí.

Si estan disposats a no respectar el ROM, doncs, no es preocupin que jo el faré respectar, però crec que
som tots prou grans. I si damunt portem les intervencions escrites des de casa, com per ajustar-les al
temps. Jo els hi demano la col·laboració i ho tornaré a repetir. Si en cada una de les mocions ens hem
d’anar saltant el temps, doncs, segurament tenim un problema. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, senyor Rodríguez, la seva proposta demana una moratòria en la tramitació dels parcs eòlics,
tot i defensar, evidentment, l’aposta per les energies renovables.

Entenem que aquesta regulació s’hauria d’emmarcar en l’actual redacció de la futura llei catalana del
canvi climàtic que actualment en tràmit.

Considerem que l’energia  eòlica  és  clau per  assegurar  l’aprovisionament  d’energia  i  per  desplaçar
tecnologies més cares, com les de combustió, i augmentar així la competitivitat.

Però si fem una mica de repàs i mirem l’estat actual, el 2009 el Govern va aprovar per unanimitat el
Decret regulador de la tramitació dels parcs eòlics i fotovoltaics que havia de permetre simplificar la
tramitació dels parcs eòlics, una tramitació que avui en dia a Catalunya està al voltant dels 10 anys.

El Pla d’energia i canvi climàtic 2012-2020 va estipular que el 2020 l’energia renovable hauria de cobrir
el 20% de la demanda elèctrica a Catalunya.

En canvi, Catalunya ha acabat aquest 2016 sense instal·lar nous parcs eòlics, una dada que confirma la
paràlisi del sector de l’energia, asfixiat per la suspensió de primes a les energies renovables el 2012 del
Govern del Partit Popular. 

El  Govern  de  l’Estat  subhastarà  3.000  megawatts  en  energies  renovables  aquest  2017  però  la
demanda és molt baixa i no està clar que es puguin cobrir.

El nostre territori es troba en una zona destacada dintre del mapa eòlic i, per tant, tenim un potencial
que cal aprofitar –entenem nosaltres– pel creixement econòmic i la creació d’ocupació, però ara per ara
les principals dificultats per  aconseguir  la  seva implantació són l’eliminació de les primes  –que he
mencionat abans– per a la inversió en energies renovables i una reglamentació especifica estricta. 

Cal  tenir  en  compte  també  les  conseqüències  que  pot  tenir  la  paràlisi  del  sector  eòlic  en  la
deslocalització d’empreses i acomiadament de treballadors.

D’altra banda, el gener de 2016 aquest plenari va aprovar per unanimitat una moció presentada pel
nostre grup d’adhesió al Nou pacte integrat d'alcaldes i alcaldesses pel clima i l'energia que suposava
vetllar per la reducció de les emissions de CO2.

Si hi ha moratòria i no s’aposta per les renovables s’endarrerirà la reducció del CO2  i  no es podran
assolir els objectius de reducció del 40 % abans de 2030.

Per tant, entenem que no és necessària una moratòria sinó revisar la normativa i les condicions per a la
implantació de l’energia eòlica i impulsar accions per atraure de nou les inversions que ja hem dit que
s’han vist paralitzades darrerament.

A aquestes circumstàncies s’afegeix el que vostè també parla a la moció, que és eliminar la moratòria
per  al  tancament  de  les  centrals  nuclears,  i  que  n’estem  d’acord,  però  també  entenem  que  no
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contribueix a solucionar la situació i no és objecte d’aquesta moció.

Només recordar que la  CUP actualment dona suport al  Govern de la  Generalitat  i,  per  tant,  el  que
haurien de fer és donar suport a gestió oportuna per tal de poder aplicar aquestes mesures. I per tant,
el nostre vot serà desfavorable. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, bé, des de Movem
Tortosa considerem, evidentment, en primer lloc que l’energia eòlica és una energia positiva perquè, tal
i com s’ha dit aquí avui en aquest plenari, és una energia neta, una energia renovable. 

I en aquest sentit, entenem que la nostra societat ha de caminar cap al que s’ha anomenat la transició
energètica, preveient que cal un model diferent on s’han d’anar tancant les diferents centrals nuclears,
on s’anirà acabant cada vegada més l’ús del petroli, no?, aquesta energia que ens genera també molta
dependència econòmica d’altres països,  que és fòssil.  Perquè hem d’acabar amb el  perill  i  amb la
contaminació de totes aquestes energies renovables i perquè –també s’ha dit aquí– cal acabar i anar
intentant mitigar l’anomenat canvi climàtic.

Ara bé, el gran debat és com fem això. És a dir, com tirem endavant aquesta transició energètica?, com
defensem el model d’energia eòlica? I en aquest sentit pensem que sí, com diu la moció, caldria anar
millorant la implementació d’aquesta energia eòlica de manera diferent, per tant, sense apostar per la
massificació, no?, que hi ha hagut i que hi ha en els diferents anys. També lluny de l’especulació, tenint
en compte que la majoria dels parcs eòlics estan en mans d’aquestes grans empreses. I també, com es
diu aquí, al costat o amb el protagonisme de la ciutadania i  creant també xarxes d’electricitat més
properes als parcs eòlics.

Vostès  ens proposen aquesta  moratòria  fins  que  s’incorpori  dins  d’aquest  Pacte  nacional  per  a  la
transició energètica un pla d’energia on es pugui debatre, no?, aquesta manera d’implementar l’energia
eòlica de manera diferents. 

I atès que compartim, en general, aquestes qüestions, des del nostre grup donarem suport a la moció.
Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bona tarde. Dir per
davant que Esquerra Republicana de Catalunya, la secció d’aquí de Tortosa, el grup municipal votarà en
contra, no donarà suport a aquesta moció i faré les reflexions del per què.

Respecte al primer punt de la moció –i es reconeix al propi text expositiu– es diu que des de l’any 2013
a Catalunya no es construeix cap parc eòlic. A més, la major part d’autoritzacions atorgades podem
considerar a dia d’avui que estan en via morta pel desistiment dels seus promotors, no d’ara sinó de ja
fa temps. 

A més, altres consideracions serien que cap zona de desenvolupament prioritari –el que es diu la ZDP– 
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de la planificació vigent del Govern afecta al terme ni a l’entorn de la ciutat de Tortosa. 

Cap tipus de moratòria es pot implantar en caràcter retroactiu, això és important tenir-ho en compte
també. És a dir, que cap dels 31 projectes aprovats –la majoria en via morta– no poden ser anul·lats per
cap moratòria de cap tipus.

I un altre punt per al raonament és que l’eina que s’ha mostrat més eficaç per a la revisió i revocació
d’autoritzacions eòliques és la caducitat dels expedients ambientals i la seva revisió en el moment de
reactivació de qualsevol dels projectes autoritzats. I també que els projectes vigents i permesos fora de
les ZDP’s són, justament, mini parcs eòlics –màxim 3 aerogeneradors– que permetrien, justament, la
implantació d’un model de menor impacte paisatgístic.

És per tot això que no veiem ni la necessitat ni l’oportunitat ni l’eficàcia en la hipotètica implantació
d’una moratòria de projectes al municipi de Tortosa. I tampoc estaria justificat sota cap concepte que
des del municipi de Tortosa promoguéssim una moratòria a tot el Principat en un moment en què ja fa 4
anys de la implantació de l’últim parc.

Respecte al segon punt de la moció, genèricament hi podem estar d’acord, però també cal veure fins on
arriba la capacitat de l’actual Govern de Catalunya per poder determinar la política energètica, ja que
encara avui la política energètica està marcada, en última instància, per la planificació estatal. Mentre
Catalunya no sigui independent això és així.

I és aquesta política estatal la que actua a favor del oligopolis peninsulars i mundials, i la que imposa un
model  determinat  i  blinda  normativament  i  econòmicament  els  beneficis  d’unes  poques  empreses
properes al poder central que dominen el sector en detriment de l’interès general i a costelles d’un dels
sistemes energètics més ineficients i més cars d’Europa.

De la mateixa manera, passa amb les polítiques tarifàries i en altres temes menors –entre cometes això
de menors–. I de la mateixa manera, el Govern de Catalunya no té cap capacitat per decidir encara, a
dia d’avui, el tancament de les nuclears, ni tan sols la seva vigilància i regulació.

Per tot això, com he dit al començament, la nostra posició és de no donar suport a la moció.

Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, a dia d’avui entenem
que no podem aprovar un text que demani una moratòria en la tramitació de nous projectes si el que
volem és tenir un país abastat per energies renovables.

I és cert que Catalunya ha de plantejar el seu futur energètic també des de l’òptica territorial i social. I
és evident que a Catalunya també hi ha un desequilibri en relació als centres productors i als centres
consumidors d’energia. Però també és cert que actualment per a molts municipis eòlics, les rendes
provinents dels parcs eòlics suposen una part important del seu pressupost municipal, i aquest és un
fet que també hem de posar en valor quan parlem d’aquest tema.

Per tant, cal afrontar la implantació eòlica a Catalunya amb el necessari consens social i territorial que
garanteix assolir els objectius fixats en matèria d’energies renovables.

D’altra banda, Catalunya afrontarà en breu decisions importants, atès que al llarg dels anys 2020 i
2030 les tres nuclears assoliran els 40 anys de vida administrativa. I a dia d’avui a Catalunya l’energia
nuclear, com saben, suposa el 54% de l’energia elèctrica.

Cal garantir la qualitat, la fiabilitat i seguretat del subministrament elèctric d’una societat moderna que
tendeix a incrementar l’índex d’electrificació i, per tant, requerirà substituir aquesta energia per fonts
renovables o bé allargar la vida de les centrals.

Entenem que no prendre decisions en matèria de renovables ens portaria, indubtablement, a allargar la
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vida de les centrals nuclears, i creiem que el que cal, a dia d’avui, és poder-nos abastar amb energies
renovables.

El Pacte nacional per la transició energètica que va aprovar el Govern el passat mes de gener estableix
com a objectiu assolir aquest sistema energètic català 100% a l’horitzó 2050.

Per tant, en resum, el fort desplegament de les energies renovables a Catalunya ha d’estar basat en
tecnologies  madures  i  amb  suficients  recursos  energètics,  com  l’energia  eòlica  i  l’energia  solar
fotovoltaica. I, per tant, entenem que no podem renunciar a l’energia eòlica ni tampoc demanar cap
moratòria a dia d’avui perquè creiem que no és el nostre objectiu.

Els objectius a dia d’avui estan molt allunyats del que es vol fer amb el que es va preveure en el Pacte
nacional, perquè a dia d’avui només tenim un 8,2% d’energia que té un origen de renovable i, per tant,
no podrà comptar amb el nostre suport si el que realment volem és assolir una Catalunya bastida per
energies renovables.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, agrair a Movem Tortosa el suport a la moció, perquè
igual  és  que  no  ens  hem  explicat  bé,  perquè  l’objectiu  és  qüestionar  com  s’implanta  l’energia
alternativa, l’energia eòlica.

En cap moment aquí s’ha dit que no estiguem a favor d’anar substituint les energies fòssils per les
alternatives. Però com s’instal·la?

Hem dit que el 66% dels parcs eòlics de l’Estat espanyol estan en poder de les grans companyies de
l’energia. I resulta que aquí l’única preocupació que s’ha venut per alguns portaveus és dir que no, que
s’ha de fer energia eòlica com sigui. 

Doncs bé, està bé que la ciutadania tingui clar quin és el model pel que vostès aposten, que és el de no
parar-se a pensar quin model volem tenir. Seguir amb el model que hi ha en l’Estat espanyol? 

Entre el 2010 i el 2015 eixes màfies que es diuen Endesa, per exemple, va guanyar 18.931 milions
d’euros.  En aquest  mateix  període  de  6  anys  Iberdrola  va  guanyar  16.150 milions.  O  Gas  Natural
Fenosa, 9.442 milions. 

En  aquest  mateix  període  que  van  tenir  aquests  beneficis,  el  poder  adquisitiu  dels  habitants  de
Catalunya va baixar quasi un 10%. Però és que entre el 2008 i el 2015 la llum, l’electricitat que paguem
en la nostra factura va pujar un 70%.

I  el que pretenia aquesta moció és no deixar en mans d’aquesta gent, d’aquests lladres, no deixar
l’energia en mans d’una gent  que l’únic que pensa és  en generar  beneficis  i  en guanyar  diners  a
costelles del que sigui.

I vostès ara diuen ‘no, hem de seguir fent més energia alternativa per complir amb els compromisos’.
Nosaltres en cap moment hem dit que no volíem complir els compromisos d’arribar al 100% d’energies
renovables, però no de qualsevol manera. D’una manera en la que l’energia sigui un bé comú, que
estigui  en poder  de la  ciutadania  i  no  en poder  de quatre  empreses multinacionals  que tenen un
oligopoli i que ens cobren el que els dona la gana i després tenen els beneficis que tenen.

Però bé, alguns partits després situen els seus expresidents o ministres en els consells d’administració.
I alguns altres, doncs, suposem que també en el futur faran el mateix, perquè és la manera d’agrair que
després no es camini cap un camí que l’únic que avui volíem aquí era situar a l’energia com un bé comú
que sigui propietat de la ciutadania i que estigui al servei de la ciutadania.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. No he entès ben bé el posicionament de vot del 
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senyor Dalmau. No sé si era a favor.... Favorable? 

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: No, no, no. Desfavorable.

*-*-*

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

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Prèviament a la següent moció, pren la paraula el Sr. Alcalde: Punt 12è de l’ordre del dia: proposta del
grup  municipal  Movem  Tortosa  per  rebutjar  qualsevol  transvasament  de  la  conca  de  l’Ebre  a  les
conques internes de Catalunya. Aquesta era, secretari, la moció aquella que li deia que potser ha sofert
canvis més substancials, en tant en quant l’eliminació de l’exposició de motius i un redactat diferent per
al segon punt. Estan els altres tres idèntics. 

En tot cas, més enllà de les explicacions dels diferents portaveus, si queda algun dubte, després li
passaríem exacte tal i com queda. I disculpi una altra vegada.

12 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA PER REBUTJAR QUALSEVOL TRANSVASAMENT
DE LA CONCA DE L’EBRE A LES CONQUES INTERNES DE CATALUNYA.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal de Movem Tortosa – Entesa,
a la que han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades per tots els grups que la
subscriuen:

“ El grup municipal de Movem Tortosa - Entesa porta a la seua aprovació els següents ACORDS:

Primer - Rebutjar qualsevol tipus de transvasament d'aigües de la conca de l’Ebre vers les conques
internes de Catalunya.

Segon - Instar el Govern de la Generalitat a garantir que l’ús de l’aigua del canal Segarra - Garrigues
sigui només per a ús de la conca de l’Ebre.

Tercer - Instar el Govern de la Generalitat a realitzar un estudi més complert de les necessitats d'aigua
de boca dels municipis afectats fora de la conca de l’Ebre i  buscar alternatives d’abastiment basades
en els principis de la nova cultura de l’aigua.

Quart -  Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del
Parlament de Catalunya i a la PDE. “

*-*-*

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, alcalde, regidors i regidores, presentem aquesta moció que, tal i com
diu el seu títol, és per rebutjar qualsevol transvasament de la conca de l’Ebre vers les conques internes
de Catalunya.
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Avanço que aquesta moció, com ara mateix l’alcalde deia, ha patit unes modificacions per a que pugui
aprovar-se per consens i, per tant, es manté el títol, es retira tot el que és el preàmbul i, en relació als
acords, tant el primer com el tercer es mantenen, i el segon tindrà una variació que ara...., i el quart
també es manté, evidentment, i el segon tindrà una variació que passarà a dir-se: ‘Instar el Govern de la
Generalitat a garantir que l’ús de l’aigua del canal Segarra - Garrigues sigui només per a ús a la conca
de l’Ebre. I, per tant, es retira la resta de la frase, que parlava per al reg, tal i com es va projectar a
l’obra inicialment.

Bé, aquesta moció surt a partir de l’anunci per part del Govern de la Generalitat que hi ha hagut durant
aquestes últimes setmanes de l’anomenat acord Rialb. Un acord que preveu portar aigua del Segarra-
Garrigues,  per  tant,  del  Segre,  per  tant,  de  la  conca de l’Ebre  a  diferents  poblacions  de  diferents
comarques de Catalunya, la majoria de les quals hem de remarcar que estan dintre del que és la conca
de l’Ebre i, per tant, no estan, diguéssim, en lloc on podríem dir transvasament. Però sí que n’hi ha 4
que estan ja a les conques internes de Catalunya i, per tant, a partir d’aquí, si finalment en aquestes 4
poblacions s’acaba portant l’aigua, parlaríem d’un petit transvasament a aquestes 4 petites poblacions
de les conques internes de Catalunya.

En aquest sentit, la reacció que hi ha hagut per part de diferents moviments socials, començant per la
Plataforma en Defensa de l’Ebre, és la denúncia de que l’aigua pugui sortir de la conca de l’Ebre a partir
de fer-la arribar a aquestes 4 poblacions. Més enllà de la Plataforma en Defensa de l’Ebre també ja ho
ha denunciat, per exemple, el Govern de l’Aragó.

I en aquest sentit, des de Movem Tortosa el que ens preocupa, més enllà de que l’aigua pugui arribar a
aquestes 4 petites poblacions, és que, a partir d’aquest fet, en el futur l’aigua pugui acabar anant a la
resta de la província de Barcelona perquè tots sabem que s’ha intentat moltíssimes vegades. I també
legitimar la defensa, per part d’altres territoris, per a que l’aigua també vagi cap allà i, per tant, estem
parlant en direcció sud vers les províncies de Castelló, de València, d’Alacant, de Múrcia o d’Almeria,
entre d’altres. I a més, també ens consta que aquest últims dies ja diferents institucions d’Alacant i de
Múrcia han reclamat que si es fa aquest petit transvasament, també ells poden tenir dret a l’aigua.

Per tant, l’objectiu és que l’Ajuntament de Tortosa, com sempre ha fet històricament, es pronunciï en
contra d’aquest petit transvasament en aquests 4 pobles que estan fora de la conca de l’Ebre, en la
línia de defensar el que pensem que és absolutament necessari des de la nostra ciutat, que és que
l’aigua de l’Ebre –i, evidentment, també dels seus afluents– tota acabi baixant pel nostre riu, per tot el
que representa des del punt de vista ambiental, des del punt de vista de la qualitat de l’aigua, però
també del  que representa  en quant  al  desenvolupament territorial  per  al  nostre  territori,  tenint  en
compte que l’aigua és un dels recursos més importants que hi ha per a que un territori es desenvolupi i
entenent, per tant, que ha de continuar baixant en la seva totalitat pel nostre riu i dins de la nostra
conca.

Per tant, els acords són finalment, primer, rebutjar qualsevol tipus de transvasament d'aigües de la
conca de l’Ebre vers les conques internes de Catalunya.

En segon lloc,  instar  el  Govern de la  Generalitat  a  garantir  que l’ús  de l’aigua del  canal  Segarra  -
Garrigues sigui només per a ús dintre de la conca de l’Ebre.

El tercer, instar el Govern de la Generalitat a realitzar un estudi més complert de les necessitats d'aigua
de boca dels municipis afectats fora de la conca de l’Ebre i  buscar alternatives d’abastiment basades
en els principis de la nova cultura de l’aigua.

I el quart, com ve essent habitual, traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya,
als diferents grups polítics del Parlament de Catalunya i  a la Plataforma en Defensa de l’Ebre. Moltes
gràcies.
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Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació  pren la  paraula  el  Sr.  Dalmau:  Senyor  alcalde,  regidores,  regidors,  el  nostre,  el  meu
posicionament és a favor de la moció.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Gràcies. En tot cas, des de la CUP Alternativa Ecologista
votarem a favor, com sempre ho farem amb qualsevol proposta que vagi en la línia de la nova cultura de
l’aigua. Però que a més, com aquesta, defensi no només el nostre territori sinó també un altre model de
Catalunya, un model de reequilibri territorial on el recursos es reparteixin i no es concentrin en una zona
del país.

També ens agrada del contingut de la moció l’autocrítica que es fa i que és un missatge que la PDE
moltes vegades ha repetit, que tots els governs tant a Barcelona com a Madrid han intentat en algun
moment i amb tots els colors polítics fer algun transvasament de les aigües de l’Ebre o del Segre, tots
els governs: des del Partit Popular, el Partit Socialista, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana o
Convergència i Unió. 

I nosaltres el que demanem als regidors i regidores aquí presents és que facin pedagogia dins els seus
partits.  És  a  dir,  que  aquest  discurs  que  tenim aquí  i  que  avui  aprovarem aquesta  moció,  doncs,
aconseguir que a Barcelona també es tingui el mateix discurs per part de tots els partits. Perquè sinó,
doncs, no serveix de molt que a les Terres de l’Ebre tots anéssim units en aquest discurs i, en canvi, a
Barcelona es vengui aquest transvasament, per exemple, com una infraestructura de país, com es va
arribar a dir.

No fa tant, alguns deien, fins i tot, que no tenia cap sentit l’existència de la Plataforma en Defensa de
l’Ebre i que era un moviment que ja s’havia de dissoldre perquè s’havia aturat el ‘Plan hidrológico’.
Doncs bé, la Plataforma no s’ha de dissoldre ni ara ni mai perquè la seva lluita va més enllà de, com
dèiem abans, el riu Ebre. La lluita de la Plataforma no és només pel riu Ebre sinó també per tots els rius
que tenim a la península Ibèrica i a Europa. I, sobretot, és una lluita per l’equilibri –com dèiem abans–
territorial.

I és un model que s’enfronta al model econòmic que tenim –el capitalisme–, que sempre voldrà l’aigua
de l’Ebre, perquè el capitalisme el que busca és concentrar la població, la producció i el consum en
grans ciutats, li és més eficaç i més rentable per al capital.

Lamentem també que des del Govern de la Generalitat s’hagi trencat el cert consens sobre la política
de transvasaments.  I  perquè si  fins  ara  s’ha dit  en moltes  coses que no parlem d’això,  primer  la
independència  i  després  ja  en  parlarem,  no  entenem  perquè  s’ha  trencat  aquest  acord,  quan  la
Plataforma en Defensa de l’Ebre mai ha canviat el seu discurs i sempre –a Deltebre al 2014, a Amposta
al 2015, a Barcelona l’any passat on, per exemple, estava el conseller Rull allí damunt l’escenari– en
tots aquests moments la Plataforma no ha canviat mai de discurs i sempre ha dit que traspassar aigua
de la conca de l’Ebre a les conques internes de Catalunya era fer un transvasament cap a Barcelona per
etapes –com diu la moció– i era, a més, fer-lo per la porta de darrera. Com el mateix president de la
Generalitat va reconèixer en sessió parlamentària, és un transvasament el que ara se’ns proposa.

Per aquest motiu, el nostre vot....

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Hauria d’anar finalitzant, senyor Rodríguez.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Continua el Sr. Rodríguez:  .... serà a favor, però fent també aquesta valoració crítica i, sobretot, aquesta
petició d’intentar aconseguir que el discurs que tenim aquí es pugui també fer hegemònic a Barcelona.

-  Pàg. 43 / 73 -           JACE / sbh



Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors,  senyor Jordan, vagi per endavant que votarem sí la moció que vostès proposen, el grup de
Movem Tortosa. I votarem que sí perquè el nostre grup sempre hem estat per la defensa del riu Ebre,
del territori i de la seva gent.

Com vostè ha dit, gràcies a les mobilitzacions de la gent de l’Ebre, i en especial de la Plataforma, s’han
aconseguit aturar els intents de transvasament de l’aigua de l’Ebre. 

Ara, amb el recent Pacte de Rialb ha tornat a posar-se damunt la taula un nou intent de transvasament
que planteja traspassar, com vostè ha dit, aigua de la conca de l’Ebre a conques internes per abastir a
30 municipis, alguns dels quals fora de la conca de l’Ebre.

Si bé la necessitat d’aquests municipis, que sumen poc més de 3.000 habitants, no té res a veure amb
la demanda que plantejava l’hipotètic transvasament del 2008, creiem que aquesta opció no s’ha de fer
i que es poden buscar altres solucions.

I per això estem d’acord en què hem de rebutjar qualsevol tipus de transvasament d’aigües de la conca
de l’Ebre a les conques internes; que caldrà garantir que l’aigua del canal Segarra - Garrigues sigui
només d’ús a la conca de l’Ebre; i que  som conscients que es tracta d’aigua de boca i que això no es
pot negar a ningú, però es tracta de buscar solució als problemes sense que comportin necessàriament
aquest transvasament.

Entenem  que,  en  aquest  sentit,  aquest  tipus  d’actuacions  poden  provocar  efectes  negatius
mediambientalment, però han de garantir la qualitat de l’aigua i han d’assegurar un equilibri territorial
sense que doni lloc a confrontacions. Tot des de la visió d’una nova cultura de l’aigua en què es puguin
utilitzar altres sistemes per abastir aquelles zones que puguin patir problemes d’abastiment d’aigua.

Compartim la política que fixa la Unió Europea en matèria d'aigües i que estableix que la gestió de
l'aigua ha de ser  des de la  proximitat,  des de la  pròpia  conca hidrogràfica,  excloent  la  previsió  de
transferències entre conques.

Com he dit al principi, els socialistes, que vam derogar el Pla hidrològic nacional, sempre hem estat al
costat del territori, de l’Ebre i de les accions dels ciutadans i ciutadanes i de la Plataforma en Defensa
de l’Ebre. I per aquest sentit votarem a favor. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Fa temps que pesa com una llosa la mateixa amenaça a les
Terres de l’Ebre: és el Pla hidrològic amb un Pla de conca que deixa escanyat el cabal del riu.

El crit sempre ha sigut el mateix: l’Ebre sense cabals és la mort del Delta. 

El  Pla  de conca que va  presentar  l’executiu  central  contradiu  les  directrius  europees de gestió  de
l’aigua. Segons la directiva marc de l’aigua, els plans de conca han de començar determinant amb una
metodologia científica el cabal mínim necessari per mantenir el bon estat ecològic dels diversos trams
fluvials, i només després es poden atorgar noves concessions.

Per contra, el repartiment del cabal del riu Ebre que fixa el Pla de conca sembla que no respon a criteris
tècnics ni a les necessitats del tram final del riu i del seu Delta, sinó més aviat a criteris polítics, fet que
es demostra en un augment de les terres de regadiu en 440.000 hectàrees, el 50% més que ara, per la
qual cosa s’han de crear molts més embassaments o grans basses de reg que se sumaran als més de
115 que hi ha en aquests moments.

Per tant, el raonable seria que el que excedeixi es pogués utilitzar per crear noves zones de regadiu dins
la mateixa conca i no a l’inrevés.
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Però com de moment vivim a un Estat que fa les coses així de poc raonables i imposa un cabal mínim
sense cap base científica i social per tal de mantenir els interessos d’alguns –de les hidroelèctriques, de
corporacions agrícoles, etc. –, aquest Estat afavoreix l’enfrontament entre territoris. 

En fer les coses d’aquesta manera, s’allunya l’oportunitat d’aconseguir una gestió integrada de la conca
de l’Ebre, on casen els objectius ambientals amb una agricultura i ramaderia sostenibles i el consum de
boca en aquells indrets de la conca de l’Ebre on faci falta, sempre i quan primer s’hagin valorat els
criteris de la nova cultura de l’aigua i no puguin ser d’aplicació.

Per tant, nosaltres rebutgem qualsevol tipus de transvasament d’aigües de la conca de l’Ebre envers les
conques internes de Catalunya –o externes–. I és per això que donem suport a aquesta moció.

Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, hem arribat, com s’ha
dit, a un acord pel que fa al contingut de la moció. Lamentem, com ja li vam dir al portaveu de Movem,
que no s’intentés portar a terme una moció consensuada per totes les formacions, com havíem sempre
procurat fer però, en tot cas, agraïm que avui haguéssim pogut arribar a un acord respecte a aquesta
moció i, per tant, ens fem nostra la moció i, evidentment, la votarem a favor.

Tot i això, sí que voldria clarificar algunes coses que s’han dit. En primer lloc, aquest és un projecte que
es va redactar i es va aprovar l’any 2008 per un Govern diferent al d’ara. I que la diferència respecte a
aquell projecte al que avui es portarà a terme, consensuat amb diferents formacions polítiques situades
a les comarques de l’Anoia i de la Segarra i de la Conca, és que llavors aquell projecte afectava a 43
municipis i avui s’ha reduït a 13 menys, a 30 municipis.

I es tracta de municipis que, d’acord al propi llista que la mateixa Confederació Hidrogràfica de l’Ebre va
publicar a l’any 2016, tots ells estan considerats dintre de la conca de l’Ebre, tot i que sí és cert que hi
ha 4 municipis que no tenen tota la totalitat del seu terme municipal dintre de la conca, però sí que en
tenen una part important dintre de la conca.

A  banda d’això,  també clarificar  que  –també una mica per  que sapiguem del  què estem parlant–
representen un consum, aquests  municipis,  del  0,026% respecte  la  dotació del  cabal.  I  també,  en
aquest moment estem parlant de 380 habitants de 2 pobles de l’Anoia, i 3400 habitants a la Conca de
Barberà, que acaba suposant un consum de 0,62 hectòmetres cúbics cada any, amb una canonada
d’11 centímetres.  Per  tant,  entenem que també hem de dimensionar i  explicar  exactament de què
estem parlant.

També voldríem dir que en cap moment no hi ha cap problema en què es continuï estudiant, però sí que
hem de dir que s’han estudiat, des del Govern de la Generalitat, diferents alternatives i s’ha cregut que
aquesta era l’alternativa, també en termes ambientals, que era menys perjudicial. Parlem pel tipus de
consum que acabem de dir ara, que és molt reduït. 

I  acabo  simplement  dient  que  reiterem  el  nostre  compromís  pel  que  fa  a  rebutjar  qualsevol
transvasament de l’Ebre o del  Segre fora de la  conca de l’Ebre.  I  que, en tot cas,  el Govern ja  ha
manifestat que això no és cap transvasament cap a Barcelona. A diferència d’altres èpoques, no estem
parlant de cap transvasament cap a Barcelona, ni ho és, ni ho pretén ser.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyora Roigé. En tot cas, abans de cedir la
paraula al senyor.... 

Sí, però en tot cas, senyor Rodríguez, primer li correspondrà intervenir al proposant, després obrirem un
altre segon torn si algú vol parlar. I jo volia fer una reflexió prèvia a cedir-li la paraula, pensant en què
aquí conclouríem el debat amb la intervenció del senyor Jordan. Però, en tot cas, després obrirà torn
vostè.
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Jo simplement volia fer una reflexió d’agraïment a totes les formacions polítiques a que una vegada més
per unanimitat de tots els regidors d’aquest Ajuntament  –i ja són molts anys– s’acabi aprovant una
proposta de rebuig a qualsevol transvasament fora de la conca de l’Ebre.

Aquesta és una tradició que s’ha mantingut a l’Ajuntament de Tortosa i jo, més enllà de les posicions de
cadascú, he d’agrair que s’hagi fet possible entre tots plegats: als proposants inicialment, als que han
proposat les esmenes i als que després també, més enllà dels proposants, tots plegats han acceptar
votar a favor. Per tant, a tots vostès moltíssimes gràcies.

No, el que passa és que si obri un segon torn, després el pot utilitzar tothom, senyor Jordan i, per tant, jo
casi li demanaria.... Vostè conclourà igual, però casi li demanaria que ara l’utilitzés i, com que intueixo
que segons el què digui el senyor Rodríguez s’obrirà un altre torn, no el vull deixar en indefensió. Té la
paraula. Ara, que si vol renunciar li passo la paraula.... Com vostè digui.

Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Bé, moltes gràcies senyor alcalde. Regidors i regidores, des de
Movem Tortosa també volem agrair  a tots els grups municipals que finalment hagin donat suport a
aquests acords bàsics, que repetiré per si no ha quedat clar a l’hora del posicionament per part de
l’Ajuntament.

També volíem fer alguns matisos,  no? Quan es diu que sempre s’havia fet per  consens, no és així
perquè hem estat mirant les actes aquí a l’Ajuntament i, tant al 2008 com als anys 90’ i principis del
2000’, van haver diferents mocions al respecte, per tant, no ha sigut sempre així.  Però en tot cas,
l’important jo crec que és que finalment s’hagi aprovat.

Des de Movem Tortosa sí que volem deixar ben clar que aquesta nova amenaça ens ha de tornar a
posar a la consciència o ser conscients que continuarà havent interès per part de moltíssima gent a
continuar portant l’aigua a Barcelona pel seu poder demogràfic, pel seu poder polític, pel seu poder
econòmic i, per tant, pensem que malauradament això es repetirà moltíssimes vegades en els propers
anys.

També volem deixar clar que pensem que des de Tortosa, des de les Terres de l’Ebre hem de defensar el
territori abans dels partits i, sobretot, defensar el territori amb la visió de que hem de saber construir o
reclamar que es construeixi una Catalunya on tots els territoris tinguin futur i, per tant, que no tot es
concentri a l’àrea de Barcelona, que és el que malauradament moltes vegades ha passat.

També tenir clar que en el moment en què l’aigua acaba anant a aquests 4 pobles de fora de la conca
de l’Ebre –si finalment és així–, sí que estem parlant d’un transvasament per molt petit que sigui, i que
això el que pot generar és que després hi hagin altres fases per a que l’aigua pugui arribar a Barcelona
i,  sobretot,  legitimar,  con jo  he explicat,  que altres territoris  com, per  exemple,  Alacant o Múrcia ja
últimament, durant aquests últims dies reclamen també els transvasaments.

Per  tant,  des  de  Movem  Tortosa  esperem  que  tothom  en  prenguem  consciència,  que  continuem
defensant que els transvasaments, per molt petits que siguin, no són la solució i, com diu la moció, que
continuem rebutjant qualsevol tipus de transvasament quan l’aigua marxa de la conca de l’Ebre cap a
altres conques. I que demanem, no?, a la Generalitat de Catalunya, tal i com diuen també els acords, a
que realitzi un estudi més curós, més complert per buscar solucions, a partir de la nova cultura de
l’aigua, per a aquestes poblacions que estan fora de la conca de l’Ebre i que, si tot continua igual,
finalment acabaran tenint la nostra aigua. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan. Ara sí que iniciem un segon
torn que obre el senyor Rodríguez. Els hi recordo que aquest és d’1 minut.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, simplement, no ens ha agradat la intervenció de la
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senyora  Roigé  que  pretenia,  una  miqueta,  minimitzar  la  quantitat  d’aigua  que  suposarà  aquesta
transvasament i que va en la línia del que han dit alguns alcaldes, precisament del PDeCAT i d’Esquerra
d’allí del territori on es fa aquest transvasament, en el que deien: ‘bé, és que són quatre garrafes’.

Miri, senyora Roigé, als anys 80’, quan es va presentar el mini transvasament també es deia que era
posa cosa perquè no arribava ni a 10 hectòmetres cúbics. Ara ja van per 70 hectòmetres cúbics el que
s’emporten cap a Tarragona.

I  saben què és  el  pantà  o  l’embassament  d’Albagés? Doncs,  és  un embassament que està  situat
precisament al final del Segarra – Garrigues que el que farà és recollir l’aigua del canal i  tenir-la a
disposició de la quantitat d’aigua que faci falta. I saben quina capacitat tindrà aquest embassament?
80 hectòmetres cúbics. Per tant, la Plataforma en Defensa de l’Ebre ja ha dit clarament que estem
davant d’un transvasament per etapes. No intentem..... 

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Rodríguez, siguem estrictes amb els temps.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Continua el Sr. Rodríguez: ... no intentem menystenir la quantitat perquè, com diu la PDE, és un primer
pas cap a portar aigua a Barcelona.

Intervenció de la Sra. Roigé
Seguidament  pren  la  paraula  la  Sra.  Roigé:  Gràcies  alcalde.  Reiterar  que,  com  he  dit  abans,  els
municipis afectats tenen el seu terme dintre de la conca de l’Ebre. La definició del què és conca de
l’Ebre és una definició, en termes jurídics, que no m’invento jo mateixa, sinó que parteixo del que està
dient la pròpia Confederació Hidrogràfica amb el propi llistat aprovat per ells mateixos al Butlletí de
l’Estat, està publicat i surten estos municipis i no altres.

I a banda d’això, també acabem d’aprovar que el Segarra – Garrigues no es pot utilitzar fora de la conca
de l’Ebre per a cap ús. Per tant, jo crec que és molt evident el que estem dient. 

Jo l’únic que he volgut és clarificar exactament de quins consums estàvem parlant i de dir exactament
quins municipis són, i si estan o no estan dintre de la conca de l’Ebre, que sí que ho estan. Simplement
és això.

Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí,  senyor alcalde, insisteixo en què agraïm, des de Movem
Tortosa, que tots els grups municipals finalment hagin donat suport a aquesta moció.

Una moció que pretenia que l’Ajuntament de Tortosa es posicionés, com sempre ho ha fet, en contra de
qualsevol  tipus  de  transvasament,  que  siguem conscients  –torno  a  dir–  que  Barcelona  continuarà
demanat aigua en el futur perquè és el model que fa que caminéssim cap aquí i que, per tant, ha de ser
des de les Terres de l’Ebre, des de les nostres institucions –com és l’Ajuntament en aquest cas– que
ens hem de posicionar en contra.

I que per molt petit que sigui aquest transvasament a aquests 4 pobles que ja estan fora de la conca de
l’Ebre, s’està creant un precedent per a que en futures etapes l’aigua pugui arribar a Barcelona. I no
només a Barcelona, sinó a altres territoris, com abans he dit: Múrcia, Alacant, que ja estan reclamant
l’aigua.

Per tant, esperem que tinguéssim tots clar que la defensa del territori ha de ser la defensa principal
perquè entenem que els transvasaments no són la solució i que el futur de les Terres de l’Ebre passa
per a que l’aigua de l’Ebre continuï dintre de la conca de l’Ebre. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació  pren la  paraula  el  Sr.  Alcalde:  Moltes  gràcies.  Senyor  secretari,  entenc  que  amb les
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modificacions que hem constat, la proposta és aprovada, una vegada més, per unanimitat. Moltíssimes
gràcies.

*-*-*

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

13 - PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL MOVEM TORTOSA  PER  A  L’APROVACIÓ  D'UNA  ACTUACIÓ  A LES
RESTES DE L'ANTIC BALNEARI D'EN PORCAR.

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

“ El patrimoni històric de Tortosa és molt divers i important. La història de la ciutat de Tortosa ha deixat
un llegat significatiu d'edificis de totes les èpoques, entre les quals destaca el segle XIX, moment en que
la ciutat va viure una època de prosperitat i desenvolupament considerable.

En aquest període, es va construir el balneari d'en Porcar, situat al barri de Remolins, el qual va ser un
establiment  d'aigües que té els  seus orígens en el  primer terç del  segle quan Jaume Tió  i  Noé va
construir les primeres instal·lacions destinades a usos higiènics.

Al balneari, però, se'l coneix pel seu propietari posterior, Manel Porcar i Tió, qui el 1883 va ampliar les
instal·lacions  atès  els  bons  resultats  de  les  anàlisis  de  les  seues  aigües,  amb  propietats
mineromedicinals. Amb el temps, però va ser clausurat i després d'haver tingut diferents usos, finalment
va ser abandonat en la seua totalitat.

L'any 1970 el recinte va ser adquirit per l’Ajuntament de Tortosa. La construcció del nou accés al Castell
de la Suda però va dividir-ne els antics jardins. Anys més tard -1989- s'aprovà la proposta de la Fundació
Celma per fer un museu d'escultures a l’aire lliure obra de Santiago de Santiago ocupant part dels
antics jardins romàntics de l’antic balneari.

Durant el 2015 l’Ajuntament de Tortosa va fer accessible l’accés al brollador de Nuestra Señora de la
Esperanza que fins llavors estava inundat i va recuperar l’antic passatge que estava tapiat.

Tanmateix cal recordar que l’edifici de l’antic balneari, en un solar de més de 1.700 m2, resta totalment
abandonat fins al punt que diversos edificis s'han ensorrat, tot i que forma part del Catàleg d’Edificis de
Caràcter Històric.

L’edifici principal està format per una torre de quatre nivells (que té un balcó a la primera planta); un cos
en dos nivells amb dos grans sales i un tercer cos que els uneix.

Atès que és un edifici en un estat ruïnós  i  conforme el pas del temps el degrada més evitant-ne la
recuperació o la rehabilitació d'algunes de les parts.

Atès que hi ha elements arquitectònics que si s'actués a dia d'avui, com és la torre, podrien recuperar-se
i lluir en el centre del mateix Call Jueu.

Atès que és una de les demandes del moviment veïnal del barri i de la ciutat.

El grup municipal de Movem Tortosa - Entesa, porta a la seua aprovació els següents ACORDS:

Primer – L’Ajuntament de Tortosa realitzarà un pla de millora i  rehabilitació de l’espai que ocupen els
edificis de l’antic Balneari d'en Porcar.
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Segon - L'Ajuntament de Tortosa destinarà aquest espai a equipament públic per al barri i realitzarà els
treballs necessaris per a l'obertura del carrer Cavaller de Gràcia per connectar-lo amb la travessia de
Vilanova.

Tercer  -  Traslladar  els  presents  acords  a  l’Associació  de  Veïns  Pintor  Casanova  de Remolins  i  a  la
Federació de Veïns de Tortosa. “

*-*-*

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 una moció de Movem
Tortosa per intentar que des de l’Ajuntament hi hagi una actuació en relació al balneari del Porcar,
aquell antic balneari que està situat al barri de Remolins de la nostra ciutat.

Tots sabem que el patrimoni històric de Tortosa és immens i precisament durant el segle XIX, en una
època  de  gran  prosperitat  econòmica  i  cultural  –també  demogràfica–  de  la  nostra  ciutat  es  van
construir molts edificis singulars, entre el quals aquest balneari del Porcar que, per a la gent que no ho
sap ho sàpiga, ocupava tota la zona dels actuals Jardins del Príncep, una part de l’actual Ronda del
Castell i tota la zona que hi ha al darrera i a l’esquerra de l’actual església del barri de Remolins.

Un balneari que es va construir, com dèiem, al segle XIX –al primer terç– per part de Jaume i Tió. Que
realment es va acabar fent molt important o va tenir molt més èxit més endavant gràcies al segon
propietari, el segon Manel Porcar i Tió, que va acabar ampliant les instal·lacions, sobretot a partir de les
propietats mineromedicinals de les aigües que hi ha allà, i es va acabar construint un gran complex amb
diferents edificis, amb un teatre, amb uns jardins romànics, entre altres elements.

Al  final  aquest balneari,  com tots sabem, va acabar en desús, va perdre la  seva funció principal  i,
després de passar per diferents usos, a l’any 1970 l’Ajuntament de Tortosa va acabar adquirint aquest
antic balneari.

En aquest sentit, des de l’any 1970 fins a l’actualitat s’han fet diferents actuacions, la més important
seria la recuperació dels antics jardins romànics del balneari, que es van convertir en els actuals Jardins
del Príncep a finals del 80’, principis del 90’, amb un museu d’escultures a l’aire lliure; i també al 2015
l’Ajuntament ara fa poc va fer accessible l’accés a un dels brolladors, en concret al de Nostra Senyora
de l’Esperança que fins llavors, com diu la moció, estava inundat i, per tant, es va recuperar en part.

Tanmateix,  i  d’aquí  ve  la  moció,  la  majoria  dels  edificis  d’aquest  balneari,  dels  edificis  centrals  i
principals –en un solar d’uns 1700 m2– encara avui en dia resten totalment abandonats i, per tant, en
un perill  greu de recuperació, tot i que formen part del Catàleg d’Edificis de Caràcter Històric de la
nostra ciutat.

En aquest sentit, dins d’aquests edificis principals abandonats hi ha una part que seria la central, que
és una torre amb 4 nivells, que es bastant coneguda, d’un estil que podríem dir eclèctic, també amb
molts elements modernistes, amb un rellotge de sol, que entenem que podria ser avui dia recuperable,
perquè la majoria de la resta dels edificis –pel que ens han dit des de diferents tècnics– són bastant
difícils de recuperar.

Però,  evidentment,  com que passa el  temps,  cada  vegada  és  més  difícil  que es  puguin recuperar
aquests elements i, concretament, la torre.

És per això que per poder salvar aquesta torre i, com a mínim, el més important, no?, del que serien els
edificis principals del balneari del Porcar, i atenent que és una reivindicació del moviment veïnal, tant de
barri  de Remolins com de tota la  ciutat  perquè així  ho reclama la Federació de Veïns de Tortosa i
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l’Associació de Veïns de Remolins, proposem dos acords al plenari del nostre Ajuntament:

El primer és que l’Ajuntament de Tortosa realitzi un pla de millora i rehabilitació de l’espai que ocupen
els edificis de l’antic balneari d'en Porcar i, per tant, que a partir d’aquí es determini allò que es pot
arribar a salvar de tots aquests edificis que encara avui dia resten en peu.

I en segon lloc, que l’Ajuntament de Tortosa destinarà aquest espai a un equipament públic per al barri
–en funció de com acabi conservant-se o no tot aquest edifici– i també realitzarà els treballs necessaris
per a l'obertura del carrer Cavaller de Gràcia –que seria la porta principal d’accés al balneari– amb el
carrer travessia de Vilanova, que està al centre del que seria l’antic Call Jueu.

Per tant, és una proposta que va en la línia d’intentar recuperar aquesta zona de la nostra ciutat, actuar
amb temps i, per tant, intentar salvar al màxim allò que poguéssim recuperar després de tants anys
d’abandonament. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, alcalde, regidores,  regidors, bé, doncs què he de dir jo en
aquesta moció? Doncs, em pareix molt bé i em pareix perfecte que el balneari d’en Porcar es fiqui al
dia, es renovi i no perdéssim una part del nostre patrimoni ciutadà, no?

Em congratulo perquè, bé, si mires un poc la història del balneari d’en Porcar és una història de la
Tortosa i una història de la Tortosa viva. Jo he llegit de que al teatre del balneari es va estrenar l’obra
‘Terra Baixa’, al 1897, una de les obres insignes de la nostra literatura catalana, no? I també que era un
manantial –el manantial de l’Esperança que fa poc es va rehabilitar– traïa una aigua molt bona des del
punt de vista de sanitat pública, d’utilitat pública, una aigua mineromedicinal que servia, doncs, per
ajudar a curar malalties com el reuma i demés, i que va tenir i va concursar en diferents certàmens i va
tenir premis i medalles.

Per tant, jo, la veritat, és un tema tortosí, un tema de defensar el nostre patrimoni i em pareix molt bé. I
em congratulo de que el senyor Jaume Tió i Noé, en primer lloc, i en segon lloc Manel Porcar i Tió no
rebessin cap subvenció de part de la dictadura del general Primo de Rivera perquè sinó ara ens ho
carregaríem això també perquè clar, hem d’anar molt en cuidado. O que posteriorment l’Ajuntament de
Tortosa del senyor Bau tampoc l’ajudés perquè clar, serien feixistes i els tindríem que dir ‘no tenim ni pa
ni aigua’.

Intervenció del Sr. Rodríguez
A continuació pren la paraula el Sr.  Rodríguez:  Bé, en primer lloc, lamentar que es frivolitzi  amb la
memòria històrica de la  manera que s’acaba de fer  en aquest Ple.  Per  a alguna gent pot ser  una
tonteria i  una  xorrada,  nosaltres  respectem  aquesta  manca  de  sensibilitat  però,  per  favor,  no  la
traslladen públicament perquè fereix la sensibilitat de molta gent. I jo entenc que, doncs bé, certa gent
que veuen cert amiguisme, o amb certa simpatia al franquisme no puguin entendre això. Però respecti,
per favor, la memòria històrica, no la menystingui i no frivolitzi amb això, per favor.

Respecte a la moció, avançar el nostre vot afirmatiu. La veiem com una qüestió positiva perquè pretén
salvar el patrimoni, una part del patrimoni de la nostra ciutat, segons ens ha explicat, tampoc amb un
gran cost,  però  sí  per  salvar  el  poquet  que es  pot  salvar.  I,  a  més,  té  el  vistiplau –ho hem pogut
constatar– dels veïns i de les veïnes del barri, per tant, entenem que és una proposta positiva. Donarem
el nostre suport i esperem que s’aprovi aquesta moció.

Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde. Sumar-me al lament del senyor
Rodríguez en tant en quant, senyor Dalmau, ja li he dit abans, no féssim aquest tipus d’afirmacions
frívoles perquè entenc que no toquen.

Senyor Jordan, vagi per endavant que votarem que sí a la proposta del grup de Movem Tortosa perquè
representa una intervenció per millorar un espai patrimonial de la ciutat.
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A més a més, es tracta d’una demanda, com vostè molt bé ha dit, dels veïns del barri i, com ens ha fet
saber també l’Associació de Veïns, constitueix una important acció també per a ells.

Actualment està en mal estat i representa un perill. És un actiu important per al barri donat el seu valor
patrimonial  i  podria  esdevenir  un  equipament  públic  i  serviria  per  reordenar  i  obrir  l’espai  amb
l’obertura  d’alguns  carrers  com Cavaller  de  Gràcia  –que  vostè  mateix  ho  diu–  i  connectar-lo  a  la
travessia Vilanova.

Està clar que es tracta d’un conjunt d’immobles en molt mal estat que cal recuperar per evitar-ne la
degradació i donar-los  un ús per al barri i per a la ciutat, com ja es va fer i com vostè ha dit quan es van
enjardinar i construir els Jardins del Príncep o del manantial, recentment, de l’Esperança.

A més, posar damunt la taula que el passat mes de juliol el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va
aprovar el Projecte d’especialització i competitivitat territorial de la Reserva de la Biosfera a les Terres
de l’Ebre, del qual un agent beneficiari és l’Ajuntament de Tortosa, entre altres institucions del territori
de les Terres de l’Ebre.

Aquest Projecte es podrà dur a terme –si finalment s’autoritza– per mig d’un programa europeu, dins el
programa FEDER, que actualment està pendent de resolució, com he dit,  el que suposarà per a les
Terres de l’Ebre una inversió de 4 milions d’euros, al voltant de 4 milions d’euros, i que serà gestionat
des del Consell Comarcal per a les Terres de l’Ebre.

Concretament,  l’actuació que ha proposat l’Ajuntament de Tortosa és el passeig virtual  per les tres
cultures: jueva, musulmana i cristiana i que suposarà la recuperació del balneari d’en Porcar com a
motor del Call Jueu, recuperant així l’espai com a punt de partida del recorregut turístic del Call.

Segons consta en el Projecte, el pressupost està al voltant d’uns 600.000 euros, que està previst que
es construeixi –o s’iniciïn– entre el 2017-2020, dic si finalment l’ajut o el finançament –que també està
finançat per la Generalitat de Catalunya i Diputació de Tarragona– arriba.

Per tant, tot i que som conscients que això pot formar part d’una primera aposta per recuperar l’espai,
aquesta actuació es podrà dur a terme, a diferència del que fa normalment el Govern –que quan una
cosa ja està mig engegada, llavors voten en contra–, nosaltres si que donarem suport igualment a la
proposta, entenent que així contribuïm al consens a i donar una imatge d’unitat en tot al consistori en
temes que beneficien a la ciutat i els seus barris, en aquest cas al barri de Remolins, i com un primer
pas per poder aconseguir la moció que vostè proposa. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, faré uns comentaris respecte als punts de la moció.

Respecte al primer punt que demana la seva moció, diu que l’Ajuntament de Tortosa realitzarà un pla de
millora i rehabilitació de l’espai que ocupen els edificis de l’antic balneari d’en Porcar. Pensem que el
seu grup, i vostè concretament, es queden curts respecte els projectes que l’equip de Govern estem
treballant i que volem implantar a la ciutat.

Ja els hi vaig explicar en una comissió informativa, els hi vaig passar un power point amb totes aquelles
línies urbanístico-turístiques que estàvem treballant.

Respecte al segon punt, que diu ‘l’Ajuntament de Tortosa destinarà aquest espai a equipament públic
per  al  barri  i  realitzarà  els  treballs  necessaris  per  a  l’obertura  del  carrer  Cavaller  de  Gràcia  per
connectar-lo  amb  la  travessia  de  Vilanova’,  miri,  els  plans  de  l’equip  de  Govern  són  diferents  i
s’emmarquen dins uns projecte turístic urbanístic potent. Un projecte que està cercant la complicitat de
diferents administracions per portar-lo a la pràctica, i no concretament –com deia el senyor Enric Roig–
a través del  Consell  Comarcal,  sinó projectes Leader i  altres projectes que en aquests moment no
anomeno.
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La regidoria de Turisme conjuntament amb la d’Urbanisme d’aquest Govern i tot el Govern municipal
estem treballant  per  diversificar  i  millorar  la  qualitat  de l’oferta  turística  per  tal  de  contribuir  a  la
desestacionalització de l’oferta, la creació de riquesa i ocupació estable i a la viabilitat futura de les
empreses del sector turístic de la nostra ciutat.

Fins ara, en tema de turisme la ciutat ja ha fet molt. A través de la Festa del Renaixement, inspirada en
ella  es va  fer  el  Centre  d’Interpretació  del  Renaixement a  l’espai  Sant  Domènech;  es  va  fer  l’àrea
d’aparcament d’autocaravanes; tenim al riu el llaüt turístic; s’ha fet un centre d’acollida dels passos de
Setmana Santa;  el  Museu a l’edifici  de l’escorxador;  s’ha ficat  en valor  turístic  el  refugi  número 4
‘Hemingway’; el manantial de l’Esperança als jardins del balneari del Porcar; la muralla del segle XIV de
Remolins en un pla de foment turístic; la prolongació de la via verda fins la ciutat, dins la ciutat, a través
del pont roig; tombar cases de davant la catedral i excavacions arqueològiques; adquisició del castell de
Tenasses; il·luminació dels castells de la Suda, catedral de Santa Maria i Palau Episcopal.

Però,  com ja els  hi  vaig dir  a la  comissió informativa,  ens manca encara posar en valor  els  actius
patrimonials, materials i immaterials, en el marc del projecte ‘Tortosa, ciutat renaixentista’, per tal de
poder reforçar la identitat diferencial de l’oferta turística local, tot focalitzant-la en uns àmbits temàtics
que resultin exclusius, originals i atractius.

Ja que el projecte que tenim és més ambiciós i volem dedicar els espais que generem a altres coses, la
posició del nostre grup és de no donar suport a la seva proposta.

Intervenció de la Sra. Roigé
A  continuació  pren  la  paraula  la  Sra.  Roigé:  Gràcies  alcalde.  Regidores,  regidors,  suposem que  la
preocupació ara del balneari d’en Porcar deu venir perquè s’ha sentit parlar dels diferents projectes que
s’han anat  explicant,  com ha explicat  el  senyor  Monclús,  bé  sigui  a  les diferents àrees que estem
portant a terme aquests projectes vinculats a la zona de l’antic balneari i també del Call Jueu.

Jo voldria recordar que si algú s’ha preocupat de com estava l’entorn i com estava el propi balneari d’en
Porcar i com s’ha pogut recuperar, evidentment no tot perquè la situació és la que és, però que ha sigut
aquest  Govern.  Perquè jo voldria  preguntar  i  recordar  qui  va recuperar  al  balneari  el  manantial de
l’Esperança, qui va recuperar tots els accessos, qui va restaurar totes les escultures dels Jardins del
Príncep i va netejar uns jardins que estaven absolutament abandonats, qui va actuar també restaurant i
recuperant la muralla del XIV, la torre del Cèlio, tot l’entorn i, per tant, qui va explicar amb uns plafons
exactament què era el balneari d’en Porcar i quina importància tenia a aquella època per a la ciutat de
Tortosa. 

I, evidentment, volem continuar fent-ho i volem seguir treballant amb un projecte que lliga el que és
l’antic balneari i també amb el Call Jueu, per tal de poder continuar amb la recuperació de tot l’entorn.

I és evident que si comptem els recursos que té l’Ajuntament de Tortosa, i tenint en compte les pitjors
èpoques que ha tingut també en quant a recursos econòmics, doncs, realment s’ha avançat moltíssim,
cosa que abans no s’havia fet absolutament res i, per tant, s’ha millorar molt de com estava l’antic
balneari a com està avui, que avui podem, almenys, ensenyar una part important.

Al senyor Roig el que li recordaria és que no s’apunti medalles de coses que realment no fan, perquè
aquí estem fem un projecte que és des de l’Ajuntament de Tortosa, que finança l’Ajuntament de Tortosa
i que, per tant, el que no pot fer és que vostè, des del Consell Comarcal, ara em vingui apuntant-se
medalles que no corresponen en cap cas al Consell Comarcal ni a vostè mateix.

I, per tant, no compartirem aquesta moció perquè ja li hem explicat, perquè tenim una línia de treball en
aquest sentit i perquè és la mateixa que hem continuat en els últims anys.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc un
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matís, perquè crec que a la meva exposició he dit en vàries ocasions que els jardins eren romànics i són
romàntics, per tant, m’he passat uns quants segles, però evidentment ha sigut un lapsus i volia que
quedés constància.

En segon lloc, també dir-li al senyor Dalmau que crec que el seu comentari és cínic. És cínic quan parla,
no?, de qui va construir el balneari del Porcar i fent comparacions que són incomparables, en l’època en
què es va construir, en la situació política que hi havia en aquell moment a Catalunya, a Tortosa i a
l’Estat i, per tant, espero que reflexioni també sobre aquestes coses que diu perquè, com ja li han dit,
ofèn a la veritat i a moltes persones.

En tercer lloc, a l’equip de Govern –tant a Esquerra Republicana com a Convergència i Unió– jo no
entenc perquè parlen de tots els projectes de turisme que volen fer. Si ens sembla molt bé tot el que
volen fer i el que diuen que faran. 

És a dir, nosaltres estem parlant aquí d’actuar de manera urgent en aquest projecte o en aquest edifici
perquè sabem que conforme passa el temps, el que pot ser o el que pot passar és que acabi essent
destruït.

També vostès diuen, no?, que tenen aquest projecte, que si el fa el Consell Comarcal, que si el no sé
exactament qui. El que nosaltres sí els hi podem dir és que el nostre grup no el coneix. 

I al senyor Monclús també li vull recordar que al power point que va passar ara en comissió, li portem
reclamant des de fa dies que ens passi aquest power point i no ens el passa. Per tant, no tenim tampoc
capacitat de conèixer en profunditat tot el que es vol fer.

Tampoc és un projecte que estigui al Pla d’actuació municipal del Govern.

Però tot això és el de menys. Nosaltres avui quan hem fet la roda de premsa hem vist –casualitat,
també deu de ser casualitat– que avui hi havien diferents tècnics de Gumtsa entrant al balneari del
Porcar. Suposo que deu de ser casualitat que, com avui anava al Ple, com ara fa poc ho hem registrat,
deu de ser casualitat que hem coincidit amb la roda de premsa. I entenem, entenem, que acabaran
actuant.

També a la senyora Roigé dir-li que a la nostra moció ja hem dit que al 2015 es van fer unes actuacions
per part de l’equip de Govern, però ja que vostè es vol posar la medalla, com sempre, jo li recordaré que
prèviament a la  seva actuació,  en aquell  moment el  nostre grup municipal,  al  2014, també va fer
diferents rodes de premsa perquè no es feia res, i després van acabar actuant.

Per acabar. Esperem, per tant, que, encara que avui votin en contra aquesta moció, com tantes i tantes
altres vegades, en tants altres projectes que s’han votat en contra –com el Tiquet Fresc; com el tema de
les piscines en els projectes inicials i finalment amb el que ha acabat essent; com els pressupostos
participatius o com, per exemple, la reducció d’una part de la zona blava, que finalment es va acabar
fent–, esperem, ara sí, que aquesta vegada s’actuï de manera urgent i que entre tots poguéssim salvar
el que queda d’aquell edifici tan important i singular per al barri de Remolins i per a la nostra ciutat.
Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan. Només una clarificació, perquè
ha fet referència a uns tècnics municipals. 

Vostès no només han vist un tècnic de Gumtsa. Han vist també tècnics i representants d’un altre nivell
d’Administració, que jo ja no citaré aquí per discreció. I era una visita que estava programada feia un
mes. El que no estava programada era la seva roda de premsa.

No dic que vostès sabessin que estigués programat això, no estic dient això. Però clar.....
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Senyora Bel, algun comentari? Té la paraula senyora Bel. Encengui’s el micro, no li sàpiga mal, no tingui
vergonya.

Intervenció de la Sra. Cristina Bel
A continuació pren la paraula la Sra. Cristina Bel: No, no. No em sap mal a mi engegar el micro.

Només he dit ‘ho hem encertat, vaja’.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la  paraula el Sr.  Alcalde: Bé, no faré cap comentari  sobre aquest comentari tan
carregat de profunditat.

En tot cas, senyor Jordan, era per recordar-li, no recordar-li sinó fer-li saber que no era perquè vostès
feien una roda de premsa. Precisament aquestes persones han cregut més adient suspendre la visita
per no generar cap interferència i tornar-la a programar en una altra ocasió.

En tot cas, si vostès tenen interès, doncs, ja se’ls informarà de què forma part d’aquest projecte que es
ve treballant.

I, en tot cas, a que voldran que se  solventi una cosa que no s’ha  solventat fins ara? Doncs, en això
estem treballant.

Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, és per recordar que qui proposa la moció ha
de tancar i, per tant, li contesto també, ja que vostè ha volgut intervenir.

Jo he dit que quina casualitat perquè, sincerament, ha sigut una casualitat que ens trobéssim allà. La
premsa ho ha comentat. Si jo no he comentat les altres persones que hi havien i que formaven part
d’altres administracions és perquè jo estic a l’Ajuntament de Tortosa i, per tant, he fet referència als
treballadors de Gumtsa perquè estic a l’Ajuntament de Tortosa. I jo no sabia, les altres persones, per
què anaven. 

I, en aquest cas, també dir-li que la nostra roda de premsa, com es pot imaginar, estava convocada
públicament des de la setmana passada. Per tant, és a dir, això hi ha el Col·legi de Periodistes, allà es
pot saber. I si realment s’hagués sabut, s’hagués pogut fer de manera diferent per a que no coincidís.

En tot cas, em quedo amb la part positiva, que és el que he dit jo finalment, en la meva intervenció. I és
que, independentment de que votin en contra d’aquesta moció, esperem –com en tantes altres coses–
que finalment s’actuï i que, sobretot, entre tots poguéssim salvar la part, no?, que es pugui d’aquest
edifici que és tan emblemàtic per a....

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Vagi finalitzant, senyor Jordan.

Intervenció del Sr. Jordan
Continua el Sr. Jordan: .....Remolins i per a Tortosa. Moltes gràcies, acabo, senyor alcalde.

*-*-*

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 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 PDeCAT (8) i ERC-AM (4).
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14  -  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  PARTIT  DELS  SOCIALISTES  DE  CATALUNYA  PER  INSTAR  AL
GOVERN  DE  L’ESTAT  A  LA  TRANSFORMACIÓ  DE  L’IMPOST  SOBRE  L’INCREMENT  DEL  VALOR  DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

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

“ Atès que l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), conegut com
a plusvàlua, és una de les principals fonts d’ingressos municipals.

Atès que el passat 17 de febrer es va conèixer una sentència del Tribunal Constitucional de la que se’n
deriva la necessitat de modificar aquest impost ja que, d’acord amb aquesta sentència, amb l’actual
regulació, se sotmeten a gravamen situacions en les que no es produeix un increment del valor dels
terrenys, és a dir, es produeixen minusvàlues .

Atès  que  dita  sentència  estima  parcialment  la  qüestió  d’inconstitucionalitat  plantejada  pel  Jutjat
Contenciós Administratiu número 3 de San Sebastián, en relació amb diversos articles de la Norma
Foral 16/1989, de 5 de juliol, perquè no anul·la l’impost, sinó que es pronuncia en contra de la seva
aplicació automàtica i, sense admetre prova en contra, en el supòsits en què no hagi tingut lloc un
increment de valor susceptible de gravamen en el moment de la transmissió d’un terreny pel fet d’haver-
lo mantingut el titular en el seu patrimoni durant un interval temporal.

Atès  que  tot  i  que  no  és  directament  aplicable  a  les  situacions  que  puguin  produir-se  en  tots  els
municipis  d’Espanya, el fet  de que s’hagin plantejat recursos similars amb respecte a la  normativa
estatal,  que  estableix  una  forma  de  càlcul  de  la  quota  tributària  molt  pareguda,  pot  portar-nos  a
concloure que, quan el Tribunal Constitucional es pronunciï, ho farà en un sentit similar.

Atès  que la  manca de previsió  de l’actual  Govern en preveure i  canviar  alguns dels  preceptes ara
declarats no constitucionals d’aquest impost, i davant de la seua negativa a actuar abans que arribés la
sentència,  acabarà  perjudicant  les finances locals  i  serà  un nou atac a l’autonomia financera  dels
ajuntaments. 

Atès que l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), és una de les
principals fonts d'ingressos municipals i que la modificació de la normativa que defineix aquest impost,
per deixar de sotmetre a gravamen els casos en què no s'hagi produït un increment de valor i permetent
als contribuents que acreditin que aquest no s'ha produït, tindrà un impacte notable sobre les finances
municipals,  tant  sobre  la  seva  situació  econòmica  financera,  com sobre  la  forma en que s'hauran
d'organitzar els procediments administratius dels òrgans de recaptació.

Atès que entenem que el Govern no ha d’esperar a que es produeixi la sentència de la resta de recursos
pendents  i  ha de començar a negociar, quant abans millor, les modificacions legals necessàries, per
adaptar  les  normes als  principis  que estableix  la  decisió  del  Tribunal  Constitucional  i  assegurar,  al
mateix  temps,  que  els  ajuntaments  disposin  de  la  capacitat  econòmica  i  l’autonomia  financera
necessària para continuar oferint els serveis que presten.

Atès que s’ha registrat al Congrés dels Diputats una proposició no de llei sobre reforma de l’impost
sobre l’increment dels valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU),  perquè el Govern reaccioni  i
prengui mesures per evitar una minva global d'ingressos per als ajuntaments.

Atès  que  des  de  la  Federació  de Municipis  de Catalunya,  així  com també  des  d’altres  federacions
territorials, juntament amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, s'ha demanat al Govern de
l’Estat que aquesta adaptació normativa a la Sentència del TC sigui tramitada amb la major celeritat
possible,  per  evitar  increments  de  despesa  que  es  puguin  derivar  de  la  previsible  complexitat
procedimental que es produirà, i del volum de reclamacions jurisdiccionals en via contenciosa que es
poden presentar.
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És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D’ACORD:

PRIMER.  Que l’Ajuntament de Tortosa insti  al  Govern de l’Estat a acordar amb els ajuntaments les
adaptacions necessàries de la  normativa estatal  de l’IIVTNU,  a  fi  d’evitar  l’aplicació automàtica del
mateix  en els  casos en què no s'hagi  produït  l’increment de valor  que constitueix  el  fet  imposable
d'aquest.

SEGON.  Que l’Ajuntament de Tortosa insti al Govern de l'Estat a col·laborar amb els ajuntaments per
establir mecanismes que permetin atendre les reclamacions dels contribuents de la manera més eficaç
possible, tractant de posar en marxa fórmules que evitin la judicialització dels procediments, provocant
una allau de casos que podria acabar saturant els tribunals.

TERCER.  Que l’Ajuntament de Tortosa insti al Govern de l'Estat a incloure en la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar als ajuntaments, en el cas que,
per efecte de la Sentència del Tribunal Constitucional, s'hagi de procedir a la devolució de quantitats
liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys el valor dels quals no havia experimentat
increment.

QUART.  Que l’Ajuntament de Tortosa insti al Govern de l’Estat a acordar,  en  el marc de la revisió del
finançament local,  una reforma global  de l’impost que permeti  que la  forma de càlcul  de la  quota
tributària reflecteixi  d'una manera més fidel  el  veritable increment de valor  dels terrenys,  tenint  en
compte, per exemple, l’any en què s'ha establert el valor cadastral  o indicadors que reflecteixin d’una
manera  adequada  l’evolució  real  del  valor  dels  terrenys  en  què  es  troben  els  immobles.  Tot  això
assegurant, en qualsevol cas, que els canvis no es tradueixin en una minva global d'ingressos per als
ajuntaments.

CINQUÈ.  Que  és  doni  trasllat  d'aquesta  moció,  via  telemàtica  al  Govern  de  l’Estat,  als  grups
parlamentaris  de les Corts Generals,  del  Parlament de Catalunya,  i  de  la  Diputació  provincial,  a  la
Federació de Municipis de Catalunya, i a l’Associació Catalana de Municipis.  ”

*-*-*

Intervenció del Sr. Roig
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric
Roig i Montagut: Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, la nostra proposta
planteja una demanda del tot raonable en tant en quant beneficia als tortosins i tortosines, així com a
les finances municipals.

Col·loquialment, tothom sabem que s’anomena la plusvàlua a l’impost que –generalment municipal–
que grava l’increment del valor d'un bé com pisos, locals, terrenys, quan se'n fa una transmissió: una
venda, una herència o una donació.

Actualment aquest impost s’aplica automàticament,  tot  i  que no s’hagi  produït  l’increment de valor
sobre l’objecte de l’impost.

El  passat  17  de  febrer  es  va  conèixer  la  Sentència  del  Tribunal  Constitucional  plantejada  per  un
contenciós de San Sebastián, a Guipúscoa, que es pronuncia en contra de la seva aplicació automàtica
si es prova –si es prova– que no ha tingut lloc un increment de valor de l’immoble.

Aquest impost és una de les principals fonts d'ingressos,  entre altres,  municipals. Per això aquesta
Sentència pot assentar precedents i donar lloc a tota una sèrie de reclamacions i processos judicials
que pot provocar un impacte notable sobre les finances municipals.
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Entenem que la manca de previsió del Govern de l’Estat en preveure aquesta circumstància i canviar
alguns dels preceptes d’aquest impost acabarà perjudicant a les finances locals i serà un nou atac a
l'autonomia financera dels ajuntaments.

D’altra banda, creiem que no pot ser que la gent pagui un impost per haver venut o transmès el seu
immoble si realment no s’ha produït un guany en la venda.

En aquest sentit, el grup socialista al Congrés de Diputats ha presentat una proposició per reformar
l’impost perquè el Govern reaccioni i prengui mesures per evitar una disminució d'ingressos per als
ajuntaments. 

També des  de  la  Federació  de  Municipis  de Catalunya,  juntament  amb la  Federació  Espanyola  de
Municipis i Províncies, s’ha demanat al Govern que aquesta adaptació sigui tramitada amb la major
celeritat possible per evitar increments de despesa i el volum de reclamacions jurisdiccionals en via
contenciosa que es poden presentar.

Per tant, el que proposem amb aquesta moció és que l’Ajuntament insti al Govern de l’Estat a acordar
amb els ajuntaments les adaptacions necessàries de la  normativa de l’impost per  evitar  l'aplicació
automàtica del mateix en els casos en què no s'hagi produït un increment de valor.

Segon, establir mecanismes que permetin atendre les reclamacions dels contribuents de la manera
més eficaç possible, evitant la judicialització dels procediments.

Tercer, incloure en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2017 una partida específica per
compensar als ajuntaments, en el cas que s’hagi de procedir a la devolució de quantitats liquidades.

I  quart,  una  reforma global  de l'impost  que  permeti  que  la  forma de  càlcul  de  la  quota  tributària
reflecteixi d'una manera més fidel el veritable increment del valor dels terrenys.

En definitiva, aquesta moció busca un triple objectiu: que els ciutadans no hagin de pagar un impost
quan realment no hi hagi hagut un increment del valor de l’immoble; estar al costat dels tortosins i
tortosines, facilitar-los la feina a fer en el cas de que presentin reclamacions per un cobrament indegut,
a la vista de la Sentència del Tribunal Constitucional; i que els ajuntaments no es vegin perjudicats per
aquest  fet,  rebent  compensacions per  part  del  Govern en cas de que hagin de retornar els  diners
reclamats pels ciutadans. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Sí. El nostre posicionament és d’abstenció.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: El nostre grup municipal votarà a favor d’aquesta moció,
una problemàtica en la que es troba la ciutadania i que ve de la fórmula en la que es calcula aquest
tribut perquè, a partir del valor cadastral, se li afegeix un coeficient en funció del temps, no?, des de que
va comprar l’habitatge, de manera que a més temps que fa que es va comprar l’habitatge, doncs, més
possibilitats hi ha de que surti una quantitat més altra. I a més, a això se li afegeix un tipus impositiu
variable en funció de cada municipi.

Això ve de quants els pisos, no?, era un valor que sempre anava a l’alça i sempre pujava el seu preu,
però la realitat és una altra des de que es van convertir en un bé especulatiu.

Les empreses taxadores calculen que entre 2007 i el 2015 es van perdre entre el 30% i el 45% del
valors dels pisos i, en canvi, resulta que les plusvàlues surten sempre a pagar.

I  dins  d’aquesta  lògica,  el  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya  –però  també  altres  jutjats
contenciosos de Barcelona– ha començat a dictar sentències a favor de les persones que presentaven
les demandes.
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Uns arguments que estan també reforçats per les dades recopilades per la BMO d’advocats, que és una
entitat d’advocats, en les que es diu que des del 2009 fins el 2014 la recaptació total per plusvàlues
dels ajuntaments a l’Estat espanyol ha augmentat en gairebé 1.000 milions d’euros però, en canvi, el
m2 dels pisos ha baixat aproximadament uns 500€. I fins i tot auguren que des del 2008 –com dèiem
abans– al 2015 el preu de l’habitatge ha baixat entre un 30% i un 45%, mentre les plusvàlues, la
recaptació, pràcticament augmentava en un 100% en aquest període.

La fórmula  que recomanen és  fer  una taxació comparativa entre  el  preu real  de venda,  en el  seu
moment, i el de compra.

En  tot  cas,  constatem  que  això  pot  suposar  per  a  les  finances  de  l’Ajuntament  un  problema.
Desconeixem si  l’Ajuntament  ha rebut  algun  tipus d’assessorament  al  respecte.  Però  també tenim
curiositat per saber, però bé, existeix la possibilitat segons alguns experts de que els ajuntaments hagin
de.., es veuen obligats a renunciar aquest concepte o retornar, fins i tot, l’excés que s’hagi cobrat. I en
agradaria preguntar també si al respecte s’ha rebut alguna recomanació des d’alguna Administració
superior. Gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Faré una intervenció al final de tot el...., per
clarificar-ho i li contestaré també, senyor Rodríguez. No es preocupi.

Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, ens trobem aquí, en
aquest  cas  per  part  del  grup  socialista,  amb  una  proposta  que  parla  sobre  l’impost  anomenat
popularment de la plusvàlua, però que tècnicament ´s l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana.

En aquest sentit, se’ns proposa una reforma d’aquest impost que vagi en la línia de que es reflecteixi de
manera més fidel l’increment del valor dels terrenys i, per tant, que es tingui en compte l’any en què
s’ha establert el valor cadastral, o que hi hagin indicadors que reflecteixin l’evolució d’una manera més
correcta, més real en relació a aquests valors dels terrenys.

El nostre grup també pensa que aquesta reforma és positiva, sempre i quan a la vegada es garanteixi
que el finançament que rep l’Ajuntament per part de l’Estat no disminueixi en aquest sentit. Per tant,
pensem que és positiva la proposta de fer aquesta reforma d’aquest impost conegut popularment com
la plusvàlua, però a la vegada també el que entenem i pensem és que això ha de significar per a res que
encara  l’Ajuntament  estigui  –o  els  ajuntaments  en  general–  més  infrafinançat  del  que  estem  en
aquests moments.

Per tant, el nostre vot des de Movem Tortosa serà favorable.
 
Intervenció del Sr. Martínez
Seguidament  pren  la  paraula  el  Sr.  Martínez:  Gràcies  alcalde.  Regidores,  regidors,  el  Tribunal
Constitucional,  en  la  seva  Sentència  del  16  de  febrer  del  2017,  estima  en  part  la  qüestió
d’inconstitucionalitat plantejada pel Jutjat Contenciós Administratiu de Donostia contra la regulació de
l’impost de la plusvàlua municipal, ja que aquest impost és contrari al principi de capacitat econòmica.
Nosaltres mostrem total acord en el sentit d’aquesta Sentència.

El mètode de càlcul definit per la Llei d’hisendes locals en ocasions provoca que es gravin situacions en
què no existeix un increment real del valor del terreny de naturalesa urbana –l’anomenada plusvàlua–,
ja que es calcula de manera que no té en compte si l’immoble ha guanyat o no valor, i genera una ficció
d’increment econòmic que, a més, impedeix al particular tota prova en contra.

Des del nostre grup entenem que es tracta d’una qüestió de justícia tributària i donarem suport a totes
aquelles iniciatives que, partint d’una anàlisi rigorosa, aportin solucions tècnicament viables. Entenem
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que l’Estat haurà d’actuar i modificar els articles corresponents de la Llei d’hisendes locals. 

En  aquest  sentit,  i  tal  i  com  vostè  ha  dit,  senyor  Roig,  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya,
l’Associació Catalana de Municipis, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ja han sol·licitat
formalment  a  l’Estat  que  realitzi  els  canvis  normatius  necessaris  per  adaptar  l’estructura  d’aquest
impost a la doctrina marcada pel Tribunal Constitucional.

També  s’han  registrat  iniciatives  de  diversos  grups  al  Congrés  demanant  que  s’acceleri  aquesta
reforma. Nosaltres creiem també que l’Ajuntament ha d’afegir-se a aquestes demandes.

Per  últim,  cal  remarcar  que  tècnicament  no  és  viable  plantejar  un  retorn  d’ofici  de  totes  aquelles
liquidacions  efectuades  sense  l’existència  de l’increment  real  del  valor,  precisament  perquè  abans
caldria acreditar documentalment aquesta manca d’increment.

Per  això  mateix  també volem subratllar  que  el  Govern de l’Estat  ha d’implantar  tota  una sèrie  de
mecanismes i ajudes als ajuntaments, per a que facilitin totes les reclamacions dels ciutadans i evitar la
saturació de casos.

Com ja haurà pogut comprovar, senyor Roig, amb els comentaris, el nostre vot serà favorable. Moltes
gràcies.

Intervenció del Sr. Lehmann
Tot seguit pren la paraula el Sr. Lehmann: Gràcies alcalde.

L’essència de la plusvàlua ja s’ha dit que és gravar un guany aconseguit a través de la transmissió d’un
bé immoble, i  aquest és un fet imposable clar i molt just. El que passa és que no sempre aquests
guanys són reals, i el que no es pot fer és gravar un guany irreal.

En aquest sentit, el mateix Partit Demòcrata Català va entrar una proposta no de llei al Congrés dels
Diputats per tal de subsanar –o d’intentar subsanar– també aquest problema, en dos vies. Òbviament,
la primera, una modificació de la Llei que marca aquest impost, per tal que els increments siguin reals o
el més ajustats a la realitat. És a dir,  si  no hi ha un guany, no hi ha increment,  no hi hagi aquest
gravamen.

I per una altra banda –i òbviament– com es pot resarcir, de cara als ajuntaments, com es pot establir
una dotació en els pressupostos generals de l’Estat per a que els ajuntaments no perdin capacitat
econòmica al perdre aquesta part de l’impost, de la famosa plusvàlua, que podria existir.

En aquest sentit, el nostre vot serà favorable.

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

Si  em permet,  senyor  Roig,  abans de passar-li  la  paraula,  algunes matisacions i  intentar  contestar
algunes de les coses que se m’han, també, plantejat.

Dir-los-hi que en la liquidació del pressupost del 2016, per a que vostès tinguin una orientació, tota la
recaptació que va fer l’Ajuntament de Tortosa per l’impost sobre increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana va ser uns 700.000€, algo més. Teníem pressupostat 500.000, en van 700.000. Tot
plegat, això representa aproximadament un 2% de tots els nostres ingressos. Ho dic perquè el senyor
Roig deia que era una de les principals fonts de finançament dels ajuntaments. Jo no estaria del tot
d’acord. És una font addicional. Aquests 700.000 són totes les plusvàlues.

Segona qüestió. En aquests moments l’Ajuntament no té cap reclamació viva sobre aquesta qüestió. Els
serveis tècnics municipals –ja de fa temps– tenen la instrucció de que si n’arribés alguna, apliquessin
la llei. Aplicar la llei vol dir rebutjar-la, tal com està ara no tenim marge de maniobra ni d’entrar en el
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fons.  Però  a  la  vegada  tenen  instruccions  de  que  per  no  malmetre  ni  la  situació  patrimonial  de
l’Ajuntament ni generar falses expectatives de futur, de dotar a l’hora de fer la liquidació del pressupost,
de fer una dotació per provisions d’insolvència per aquest motiu. Jo mateix ho he recomanat que ho
facin a altres ajuntaments que tenen aquest contenciós, però no d’ara sinó de fa uns anys, perquè
aquesta no és una situació sobrevinguda. Aquesta és una situació que ja en la última reforma de la Llei
d’hisendes locals es va plantejar, ho han plantejat en diferents ocasions i amb poc èxit.

També dir-los-hi que, avui per avui, la Sentència del Tribunal Constitucional que es va fer fa dos mesos,
si no recordo malament –o dos mesos i mig– no és d’aplicació immediata a l’Ajuntament de Tortosa
perquè no fa referència a la Llei d’hisendes locals, que és la que estem aplicant.

Tanmateix, ja els hi pronostico que al llarg dels propers dies hi haurà alguna sentència en aquest sentit. 

Però el que és a efectes de l’Ajuntament de Tortosa, primera, representa poc. Segona, només afectaria
a aquelles operacions que no hi ha increment de valor –que no és ni guanys–, que no afecta als preus
dels pisos ni la valoració dels pisos. És, simplement, increment de valor sobre la part dels terrenys. Per
tant, en un pis s’ha de distingir entre el que és el valor de l’edificació i el valor dels terrenys.

Per tant, malgrat això genera molta literatura i, doncs, atrau molt, hem de saber que això afectarà molt
poc als petits propietaris de pisos i, en canvi, afectarà molt a les immobiliàries que han estat comprant i
venent solars, que són les que estan impugnant, essencialment, aquesta normativa –que és injusta, per
un altre cantó–.

Per tant, dimensionar-ho a efectes de Tortosa. Avui per avui, no tenim cap reclamació ni cap afectació,
però tanmateix, com ha dit el proposant i el mateix senyor Lehmann, no es tracta només de que es
modifiqui,  sinó  es  tracta  de  que  es  restableixi  del  dany  patrimonial  que  això  li  representarà  als
ajuntaments perquè, al fi i al cap, si això s’està aplicant així és perquè hi ha una norma mal feta. I no és
responsabilitat de les ordenances fiscals, sinó que seria responsabilitat de la llei.

Intervenció del Sr. Roig
Seguidament  pren  la  paraula  el  Sr.  Roig:  Senyor  alcalde,  gràcies,  agraeixo  les  seves  paraules
d’aclariment, que ens han donat llum a la pregunta del senyor Rodríguez i a tots en relació a la moció
presentada.

Agrair als grups que han donat suport a la moció i lamentar l’abstenció del PP. Home, haguéssim pogut
votar tots a favor i avui, per tant, estaríem tothom a favor.

I estic convençut que, bé, que avui el que hem fet ha sigut aprovar una moció que anirà en benefici de
l’economia i la millora de la vida dels tortosins i tortosines. I a la vegada, com molt bé ha dit el senyor
alcalde ara, evitant també que l’Ajuntament de Tortosa, en cas de que es produeixin les modificacions
oportunes, es vegi perjudicat per uns ingressos que ara pot tenir.

Per tant, aquesta és la nostra proposta, la nostra màxima, entenent que són propostes per millorar la
vida quotidiana dels nostres conciutadans. Moltes gràcies.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb vint vots a
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC-CP (3), PDeCAT (8),
ERC-AM (4), MT-E (4) i CUP-AE-PA (1); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup
municipal del PP.
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15  -  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PARTIT  DELS  SOCIALISTES PER  UNA  INTERVENCIÓ
IMMEDIATA PER LA MILLORA DEL PARC DE LLUÍS COMPANYS DE FERRERIES.

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

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

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

Atès que una ciutat que cuida la seva via pública projecta una imatge de prosperitat benestar, i es dóna
identitat i caràcter a la ciutat, que aconsegueix així un sentiment de pertinença i seguretat, neteja  i
ordre i la predisposició dels usuaris per gaudir, cuidar i mantenir el seu espai.

Atès que el nord del barri de Ferreries és una zona principalment de caràcter residencial i a ella es troba
el parc de Lluís Companys, un espai urbà que ha de suposar un espai d’esbarjo proporcionant el mitjà
adequat per al desenvolupament quotidià dels ciutadans d'una forma estructurada i fluida.

Atès que aquest espai urbà compta des de l'any 2015 amb una Zona d’Esbarjo Canina.

Atès  que aquest  espai  urbà  s'anomena  Parc  urbà  "President  Lluís  Companys  i  Jover”  des  del  15
d'octubre de 2015, per acord majoritari del Ple del nostre Ajuntament, dia en el que també en el mateix
parc es va inaugurar un monument en memòria del President Companys.

Atès que, tal com diu la proposta 727 dels nostre programa, els socialistes sempre hem apostat per la
regeneració de l’espai  públic creant nous espais de relació i  esbarjo per  a la vida dels ciutadans i
millorant la imatge urbana.

Atès que creiem que un espai com el parc de Lluís Companys és ideal per complir aquestes condicions,
però actualment aquesta zona es troba en molt mal estat  i  cal un manteniment integral de  manera
immediata en aquest espai.

Atès que, entre els diversos  problemes  i  deficiències,  i  tal i  com es pot veure a les fotografies que
s’adjunten a continuació aquest espai presenta:

- un monument a Lluís Companys totalment deixat i amb pintades de fa molt temps.
- molta brutícia, especialment restes de begudes.
- paviments en mal estat amb els panots aixecats on els xiquets juguen a fer construccions.
- mobiliari urbà en mal estat
- excrements d’animals fora de la zona d’esbarjo canina, i damunt dels paviments i zones enjardinades

del Parc.
- voravies desmuntades i inacabades que donen directament al marge de ribera totalment descuidat.
- manca de papereres.

Atès  que  el  nostre  grup,  en  la  seua  proposta  721,  creu  imprescindible  un  pla  anual  integral  de
manteniment  i ha  demanat en diverses ocasions un  pla  integral  de  manteniment  de l’espai públic i
reposició del mobiliari urbà.

Atès que el nostre grup ja ha proposat en altres ocasions en aquest plenari la creació de la figura dels
agents cívics que vetllin pel correcte ús dels espais públics, que contribuirien a evitar la presència de
restes i  envasos de begudes alcohòliques escampades per tot  el parc, i  que tot indica, per la gran
quantitat de restes acumulades, que en aquest espaio possiblement es fa “botellon”.
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Atès que ens continuen arribant de forma reiterada nombroses queixes formulades pels veïns del barris
de la ciutat referents al deficient manteniment de la via pública i de molts dels seus elements, i que
hem fet arribar en la corresponent comissió informativa i amb escrits adreçats a l’alcalde.

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

És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER. Que s’intervingui de manera immediata al “Parc urbà del President Lluís Companys i Jover" que
inclogui  la  millora urgent de  la  imatge  de  la plaça,  de  les zones  verdes,  dels paviments, del mobiliari
urbà i que es dignifiqui la imatge del monument a l’insigne polític català.

SEGON. Que es prenguin les mesures per tal  de millorar el  funcionament de la zona d’esbarjo canina
davant la gran quantitat d'excrements que hi ha pel Parc.

TERCER. Que es prenguin les mesures per evitar la mala imatge que dóna veure envasos de begudes
alcohòliques escampats per tot el Parc.

QUART. Que es doni trasllat d'aquesta moció, via telemàtica, a l’Associació de Veïns de Ferreries - Sant
Vicent i a la Federació d’Associacions de Veïns de la ciutat. “

*-*-*

Intervenció del Sr. Roig
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric
Roig i Montagut: Moltes gràcies, senyor alcalde.

Des del nostre grup municipal hem recollit moltes vegades allò que diuen molts tortosins i tortosines: el
deficient manteniment de la nostra ciutat. I ho hem fet de diverses maneres, sempre amb la finalitat de
conscienciar-nos de que el manteniment de la ciutat és cosa de tots i de totes.

És cert que cada vegada que ho hem fet, el Govern ha mogut fitxa i ha maquillat o ha intervingut en
algun carrer. Benvingut sigui. Tot i que, al nostre entendre, és insuficient. 

Però  el  cert  és  que  a  dia  d’avui  Tortosa  continua  tenint  un  estat  deficient  del  seu  manteniment.
Continuem trobant calçades plenes de clots, amb forats importants o plenes de pegats que les fan
impracticables. Continuem trobant voreres amb les rajoles trencades i aixecades que constitueixen un
perill  per  als  vianants.  Continuem  trobant  arbres  tallats  i  no  replantats,  pilones  tortes,  manca  de
papereres, bancs trencats..., la llista és interminable. 

I no ho diem nosaltres, els socialistes, com sempre, aquells que vostès diuen, casi, casi, que portem
banyes i rabo, sinó si ho pregunten vostès i peguen una volta per Tortosa i parlem amb la gent, veuran
que molts veïns i veïnes ho diuen.

Nosaltres ho hem fet i, una vegada més, hem presentat un escrit amb fotografies denúncia de l’estat de
la zona nord de Ferreries, especialment pel que fa al parc de Lluís Companys.

Aquest parc urbà, aquest espai urbà s’anomena Parc Urbà “President Lluís Companys i Jover” des del
15 d’octubre de 2015 per acord majoritari del Ple del nostre Ajuntament, dia en el que també en el
mateix parc es va inaugurar un monument en memòria del president Companys. Un monument que avui
està ple de pintades i amb la base desconxada.
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Pensem que, per dignitat, hauria d’estar més ben conservat. Un parc que compta des de 2015 amb una
zona d’esbarjo canina però que sembla no ser suficientment ben utilitzada perquè el parc està ple
d’excrements de gossos.

Un parc en el que els xiquets i xiquetes juguen a fer castells amb les llambordes roges que es desprenen
del paviment que toca contra el passeig de Ribera, ple de brutícia.

Un parc en el que trobem abandonats pacs de llaunes de cervesa  –molts i  acumulats– i restes de
begudes alcohòliques per damunt els paviments i per damunt la gespa. Creiem que aquesta situació no
se la mereixen els veïns de Ferreries, els veïns d’aquesta zona. Nosaltres pensem que no, i que no és un
exemple d’eficient manteniment de la ciutat, que tantes vegades hem posat damunt la taula.

Per tant, una vegada més, el que fem és proposar, amb aquesta moció, que s’intervingui de manera
immediata al parc urbà ‘President Lluís Companys i Jover’ que inclogui una millora urgent de la imatge
de la plaça, de les zones verdes, dels paviments, del mobiliari urbà i que es dignifiqui la imatge del
monument de l’insigne polític català.

Que es prenguin les mesures per tal de millorar el funcionament de la zona d’esbarjo canina davant de
la gran quantitat d’excrements que hi ha fora de la zona d’esbarjo canina en el parc.

I que es prenguin les mesures per evitar la mala imatge que dona veure molts envasos i llaunes de
begudes alcohòliques escampats per tot el parc.

Ho hem dit sempre. Una vegada més recordem que una ciutat amb bona imatge ho és perquè preveu,
controla, regula i aplica criteris entre els que destaca el manteniment dels seus espais i la via pública.
Amb l’actual manteniment de l’espai públic podem afirmar que Tortosa no té una bona imatge. Això ho
hem dit i nosaltres intentem conscienciar a la gent i a la ciutadania amb propostes i consells per a que
entre tots i totes, entre tots i totes, tinguéssim una millor ciutat i un millor manteniment de la ciutat.
Moltes gràcies. 

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor Roig,  senyor alcalde, regidores, regidors, senyor
Roig, jo no crec que vostès tinguin ni banyes ni rabo ni vagin per Tortosa mirant coses que a lo millor
estan o que no estan, no?

Jo crec que, en efecte, bé doncs, tenen tota la raó del món, no? El manteniment, com vostès diuen, de
la via pública d’una ciutat és fonamental per a la imatge d’aquesta ciutat, no? I a part, també per a la
bona convivència de la ciutadania de la ciutat.

Jo, per tant, la veritat, doncs, tenen tota la raó. El parc està malament, aquest parc, el parc de la plaça
de Lluís Companys i hauria que arreglar tot això.

El que passa que, clar, fer una moció per una banda per un tema, hi ha altres molts temes d’aquest
tipus a la ciutat. Hi ha altres indrets, doncs, que estan amb un manteniment deficient i que seria bo,
doncs, que també es fiquessin al dia i bé, amb una moció podria vostè fer 7 o 8 tacades i llevar-nos de
damunt o dir el que està malament.

Doncs total, nosaltres estem a favor de vostès.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la  paraula el Sr.  Rodríguez:  La moció també comptarà amb el  suport  de la CUP
Alternativa Ecologista. Constatem que es pot millorar l’estat del parc, a més, així ho diuen veïns i veïnes
o, fins i tot, companys de treball. 

I creiem que és important per a una ciutat el cuidar i tenir cura dels espais verds i comunitaris perquè
són espais de trobada, són espais que no estan comercialitzats i, per tant, nosaltres entenem que els
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hem d’afavorir perquè són els llocs on es fa vida comunitària. I segons siguin o en quin estat estiguin
aquests espais, doncs, fan a la ciutat més acollidora i també més agradable.

Constatem que no és l’únic parc perquè ja en la  darrera Comissió d’Espai  Públic  vam explicar,  per
exemple, l’estat en el que està el parc on està ubicat l’Skate parc, on hi ha papers al terra no d’un dia ni
d’una setmana, sinó de molts dies, on les papereres no sé jo quants anys tenen però molts més anys
que deu i són insuficients. 

I bé, la sensació de que quan un espai no està cuidat o està poc cuidat, és més fàcil embrutar-lo. I en
canvi, si ens trobem en un espai –ja sigui un parc o un carrer– que està cuidat, que està net, a la gent li
costa més embrutar-lo i afavoreix el seu manteniment.

Tortosa té un terme que és prou gran i  ample i  dificulta,  això,  el seu manteniment,  però els  parcs
haurien de ser també una de les prioritats. I no només ens hauríem de centrar en aquells llocs que són
visitats pels turistes o on hi ha més activitats comercial, sinó que també és important cuidar aquells
espais que utilitzen als barris els veïns i les veïnes que, tot i que no generen benefici econòmic privat, sí
que generen benestar i salut comunitària.

Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, regidors i regidores, des de Movem Tortosa considerem que
aquesta  zona  de  la  ciutat  que,  per  a  que la  gent  ens entengui  –perquè parlem del  parc  de Lluís
Companys però que no sé si moltíssima gent sap que és la zona que hi ha al barri de Ferreries, a la vora
del riu, al costat de la fàbrica de Faiges, aquella zona que hi ha en aquell extrem del barri de Ferreries–
és un parc, una zona verda que realment està en molt mal estat.

I, tal i com diu la moció, el propi monòlit –que es va inaugurar recentment– a Lluís Companys, doncs,
està en un estat de degradació, entre altres coses, per l’incivisme de la gent que hi actua. En general,
tota aquesta zona té molta brutícia. Sobretot, s’ha dit aquí, que també hi ha moltes restes de begudes
alcohòliques, els paviments estan en mal estat, moltes de les rajoles es poden moure, es poden inclús
traure, el mobiliari urbà, els excrements dels animals que estan també fora de la zona del pipicà que
s’ha construït allà. Per tant, és una zona, no?, que molts veïns i veïnes del barri de Ferreries reclamen
que es dignifiqui.

També, en aquest sentit, des de Movem Tortosa tenim clar que aquí s’ha intentat fer una fotografia
d’aquest petit espai però que aquesta problemàtica és una problemàtica general. I, de fet, pensem, des
del nostre grup municipal, que la ciutat en general està molt bruta i així ho entenem i ens ho fa arribar
moltíssima gent, que hi ha una manca de neteja generalitzada. I que hi ha també una manca absoluta
de manteniment del paviment de la ciutat.

També vull recordar que des de Movem Tortosa hem fet diferents propostes en aquest plenari com, per
exemple, que s’implementés un pla estratègic de neteja de la ciutat que anés en la línia de millorar la
neteja, més enllà del contracte que encara a hores d’ara no s’ha dut a votació –el nou contracte de
neteja–; que anés també en una visió d’educar a la ciutadania a través de campanyes de sensibilització;
que anés en la línia, per exemple, de posar més papereres, i que el Govern municipal ho va rebutjar.

Per tant, tenint en compte que aquesta situació micro realment representa tot el que està passant a la
ciutat de Tortosa, des del nostre punt de vista, i tenint en compte que molts veïns d’aquesta zona ho
estan reclamant i que dona una mala imatge de la ciutat, entenem que s’ha de votar a favor. I esperem
que el Govern reaccioni i que –suposo que com diran ara que ja ho estan fent o faran en els propers
dies–, s’intenti adequar tota aquesta zona. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Monclús
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Senyor Roig, a Tortosa hi ha una dita –i molt tortosina
perquè jo sentia que ma iaia me la deia quan era menut– i deia: ‘fill meu, quan tu vas jo ja torno’. Jo
crec que això és el que li passa a vostè quan presenta aquesta moció el dia 21 de març, demanant tot
allò que diu, no?: que s’arregli aquest parc i tot això. Perquè ja abans de finals del 2016, abans de que
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s’acabés l’any, s’havien comprat tots els materials necessaris per fer unes actuacions que no només
afecten a la plaça Lluís Companys sinó també al carrer Alberni, o sigui, tot allò que va des de quan
s’acaba el passeig de la vora del riu, el passeig de Ribera, fins al que era l’antiga fàbrica de Bau, avui en
dia fàbrica de Faiges.

Això ho sap l’Associació de Veïns de Ferreries i, tan prompte es va tenir disposició per part dels recursos
humans de la Brigada municipal, es va començar a fer ja aquestes actuacions. I es van començar a fer
abans que vostè presentés, el dia 21, la moció. Si amb el cap em diu que no, jo li dic que per allí, doncs,
deu d’anar alguna vegada però no quan...., o no s’hi va fixar, tampoc vull ser....

Però el que sí, és que allí convido a que vagi i ho torni a veure. Que vagi quan es vegi tot acabat. Allí hi
haurà carril bici, hi haurà carril també per poder passar la gent. Aquest carril bici la idea és que vagi fins
poder empalmar amb Jesús i així tindrem connectat, a través del pont roig, el pont del tren o del carril,
la zona de dins Tortosa –també la vida verda– amb allò que és que pots arribar fins la vora del canal,
però per la vora del canal poder arribar inclús fins Xerta.

Per tant, la nostra posició és contrària al que vostè proposa perquè és que ja s’està fent abans de que
vostè ho proposés.

Intervenció del Sr. Tomàs
Seguidament pren la  paraula el  Sr.  Tomàs: Sí,  moltes gràcies,  alcalde. Regidores,  regidors,  en part
estem d’acord amb alguna de les propostes que fan els diferents portaveus dels grups municipals, en
tant en quant necessitem una col·laboració per part de la ciutadania. I necessitem, doncs, que aquestes
accions incíviques que denunciem, que no es produeixin. Per tant, estem d’acord en aquest punt.

També estaríem d’acord  en què és complicat  fer  un manteniment  en una ciutat com Tortosa,  i  no
acabarem mai. És a dir, el manteniment a la ciutat..., la ciutat viu, la ciutat respira i, per tant, són moltes
les coses que dia a dia requereixen del departament de Serveis.

També és cert que venim d’unes èpoques en les quals la sensibilitat en l’àmbit del manteniment a la
ciutat era pràcticament inexistent, no?

Dir-li al senyor Roig que presenta una moció –li ha dit el company, el senyor Monclús– que diu ‘per una
intervenció immediata’. Home, una intervenció immediata i difícil de comunicar a l’Associació de Veïns
de Ferreries, quan ja es va comunicar fa 15 dies que les accions estaven en marxa i que venim, no
solament en el parc Lluís Companys, sinó que en el parc Lluís Companys, en el carrer Pere Alberni, en el
carrer del Migdia i en el carrer Castelló, és a dir, en un sector una mica més ampli.

Es va fer la primera àrea d’esbarjo caní, prova pilot, a nivell  de ciutat, amb col·laboració d’usuaris i
veterinaris; l’ordenació en espai enjardinat; ampliació de l’arbrat; reparacions continues al paviment de
la llamborda ceràmica que vostè diu que es descalça de la part final perquè necessita ser compactada
–això ho sabrà molt bé–; definició d’un pas de vianants; i actualment estem en el perímetre, tancant el
perímetre  amb un  tanca  de  fusta  molt  integrada  amb el  que  és  el  bosc  de  ribera.  Per  tant,  són
actuacions que es venen fent no d’un dia sinó que d’abans, fins i tot, del 2015, de quan destacava
vostè que s’havia donat el nom del parc al president Companys.

Seguirem treballant i seguirem també rebent aportacions dels veïns i millorant la ciutat amb l’ajuda dels
nostres ciutadans. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde.

Miri, m’ho emprendré com un sí, senyor Domingo, vull dir.... Primer que res, agrair als grups que han
donat suport, evidentment, a la moció perquè han sigut sensibles i ho han pogut avaluar.

I, senyor Domingo, m’ho emprendré com un sí, perquè entenc que passarà allò que passa sempre, no?,
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de dir ‘no, no, perquè ja ho fem. No, no, perquè ja ho fem’.

I, de fet, vostè ha dit una dita popular, senyor Monclús, de que a Tortosa es diu això, i hi ha una cançó
que diu ‘yo ya lo sabía’, no? És que ja ens ho pensàvem que dirien això, és que era d’esperar.

Durant molts dies i setmanes i mesos les llambordes –ceràmiques com ha dit el senyor Domingo– estan
allà apilades i els xiquets hi juguen. I això és una realitat. Vostès diran que ho estan fent, que ho estan
fent, però allí estan jugant amb això.

Durant molts dies i molts mesos allí només hi ha una paperera a la punta, a la punta que toca contra el
carrer Migdia. Una paperera.

Durant molts dies i no avui, sinó avui, demà, l’altre i l’altre, hi ha pacs de cervesa, d’aquests que van
súper alguns incívics, pacs sencers, i les llaunes tirades pel mig de la gespa. I no un dia o dos dies, i és
que no, que al dia següent s’ha recollit. No, no. Dies i dies i dies i la mateixa llauna. Això és així. I això és
així i vostès diran que no, però això és així.

Per tant, quan nosaltres demanem que realment es faci una intervenció urgent és per això. 

Vostè ha dit, senyor Monclús, un carril bici que lligarà amb el pont del tren i que tal. Molt bé, molt bé. Tot
anirà molt bé. 

Per tant, entenem que vostès una vegada més, com han fet en altres ocasions, –i aquí em refereixo
també a la plaça d’Alfons, senyor Dalmau, que vostè em deia ‘home, podria fer....’, però penso que de
vegades hi ha mocions que són interessants per demanar sobre una acció concreta d’un espai com
aquest es facin una sèrie d’intervencions–, per tant, els hi deia que prop d’allí, al que és, crec que és
rambla o avinguda Pompeu Fabra, hi ha un arbre que té un escocell que cada dia, fa tres anys que vaig
fotografiar-lo, no, fa 4 anys, al 2013 vaig fotografiar-lo i hem presentat en diversos escrits. I després, allí
davant que està el pàrquing del que és l’antic Faiges, diguéssim, al costat, i allí durant 4 anys no s’ha fet
res. I la gent entrompessa cada dia.

Per tant, vostès diuen que ja ho fan. Me n’alegro i espero que s’acabin prompte les obres i poguéssim
tots gaudir i veure un parc que, com ha dit el senyor Rodríguez, el que és important és que l’espai públic
és l’espai d’interrelació entre les persones, no només com diu ell mateix, de dir ‘per a quan venen els
turistes’, sinó per a l’espai de gaudi dels veïns del barri. 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 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 PDeCAT (8) i ERC-AM (4).

II. PART NO RESOLUTIVA

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

a) Extractes Junta de Govern Local:
- 09/2017, de 27/02/2017
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- 10/2017, de 06/03/2017
- 11/2017, de 06/03/2017
- 12/2017, de 13/03/2017
- 13/2017, de 20/03/2017

b) Resolucions de l’Alcaldia:
- De la 1/2017 a la 193/2017

El consistori en queda assabentat.

17 – INFORMES DE L’ALCALDIA. 

Intervenció del Sr. Alcalde
Entre informes i dació de comptes, si em permeten, tres qüestions que els hi he avançat en Junta de
Portaveus però que ha de quedar constància aquí al Ple.

Primer, malgrat ja en donarem compte al proper Ple, donar compte del Decret 376/2017, de 24 de
febrer, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Tortosa corresponent a l’exercici
2016.

Una  vegada  més,  i  com no  era  costum abans  en  aquest  Ajuntament,  la  liquidació  del  pressupost
s’aprova dins el termini establert. 

I, a la vegada, he de donar compte que aquesta liquidació ha estat en els següents termes. El resultat
pressupostari ajustat: 1.995.087,12€

El romanent de Tresoreria per a despeses generals ha estat de 5.306.738,33€, per tant, més de 5
milions d’euros.

L’estalvi brut de l’any passat a l’Ajuntament de Tortosa va ser de 9.633.790,58€, del qual es va aplicar
a l’amortització de crèdit 6.176.074,73€, el que provoca un estalvi net de 3.457.715,85€.

Això fa que l’Ajuntament de Tortosa tanqui amb un ràtio d’endeutament per a 31 de desembre de 2016
del 66,56%. Sense dubte, el més baix dels últims 30 o 40 anys a l’Ajuntament de Tortosa.

I, a la vegada, l’Ajuntament de Tortosa ha tancat en un PMP –un període mig de pagament– del propi
Ajuntament de 25,99 dies, que és el més baix que ha tingut l’Ajuntament de Tortosa també al llarg de la
història.

I el PMP global, és a dir, del conjunt del sector Ajuntament de Tortosa que consolida és de 44,48 dies. 

Per tant,  simplement deixar-ne constància als efectes de que poguéssim comunicar  també aquesta
liquidació als organismes adients, una vegada s’ha donat compte.

També dono compte –ho farem properament, però és a efectes de poder-ho comunicar– del Decret
489/2015, d’aprovació del Pla pressupostari a mig termini del període 2018-2020. I la dació de compte
al Ple.  Simplement, és un dels molts plans que ens toca aprovar arrel de les últimes modificacions
legislatives, segurament sense molt de sentit. Estem aprovant un pla pressupostari per als propers 4
anys, quan inclús afectem un altre mandat i una altra corporació. Aquests plans pressupostaris són
orientatius, no fixen cap obligació i, en tot cas, simplement deixar-ne constància i el tenen vostès al seu
abast.

D’acord amb aquest pla –que ja dic, no té perquè respectar-se perquè també afectarà al final a altres
corporacions,  i  no  la  que  estem  avui  aquí–,  però  d’acord  amb  aquest  pla,  al  2020  el  ràtio
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d’endeutament de l’Ajuntament de Tortosa estaria per sota del 50% dels ingressos corrents. Moltes
gràcies.

I tercera qüestió: donar compte també al Ple de l’escrit de data de registre 27 de març del 2017, dels
regidors del grup municipal de Convergència i  Unió, que es van constituir  com a tal després de les
eleccions del maig del 2015, de la seva voluntat de denominar-se a partir d’ara grup municipal del Partit
Demòcrata PDeCAT, d’acord amb aquest escrit signat per tots els regidors. També donar compte.

18 – CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Farem com solem fer: fan les preguntes totes de cop. Tenen dos minuts per formular cada pregunta i jo
després intentaré respondre’ls.

*-*-*

01 - INTERVENCIÓ DEL SR. DALMAU

Sr.  Dalmau: Senyor  alcalde,  anem a veure,  la  primera pregunta  fa  referència  al  barri  de Ferreries,
concretament a la plaça de Pius XII, que allí hi ha un monòlit que ja fa molt temps, molt de temps, no
dies, no mesos, més, de que la placa amb el bust de la imatge del papa Pius XXI –en coure, crec– ha
desaparegut.

I no sols això, sinó que el monòlit està ple d’escriptures, de senyals..... La pregunta és: això l’Ajuntament
ho té en compte? Pensa, al menys, netejar el monòlit?, netejar-lo, no? Lo de ficar una altra placa això ja
és un altre tema. Bé, què pensa fer l’Ajuntament?

L’altre tema afecta al barri  del centre de Tortosa, al carrer de Moncada, davant mateix de la plaça
dedicada a Gerard Vergés hi ha un passadís, hi ha un passeig, un carrer del Cec que està tancat amb
una verja –molt ben feta, per cert– i que dona pas o dona accés al carrer del Cec, a la dreta –que està
tancat aquell carrer–, i a l’esquerra també és el carrer del Cec i dona a dos sortides: una directa a la
plaça de Montserrat –la plaça dels farols que nosaltres coneixem– i l’altra al carrer Major –que també
coneixem nosaltres així, no? –. Aquesta verja que impedeix un pas públic, una via pública, perquè està
allí? I si està i es pot llevar o si hi ha un motiu pel qual no es pot llevar, perquè molta gent ho pregunta:
‘bé, i per què està aquí i no podem utilitzar-ho?’, no?

Un altre tema que jo ja li vaig preguntar a l’altre Ple però que li segueixo preguntant és: quina és la
situació contractual del tema de les piscines? En quina situació està aquest tema? S’han firmat els
contractes? No? Sí? Quines empreses? I tot això.

I després, hi ha algunes preguntes, no?, però que ja afecten sobretot, doncs, què li diria jo, a les voreres
del riu, la necessitat de que es netegin les voreres del riu. O també, com s’ha plantejat ara fa un poquet
amb la moció que el PSC ha fet sobre el parc del president Lluís Companys, pel que fa a la ribera, al
bosc de ribera d’aquella zona que està tot molt brut i tal, no? Doncs, si l’Ajuntament creu o vol fer, té
previst fer algo? Tot això.
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Hi ha altres preguntes que es basen en el seu Pla d’acció municipal, en el que afecta al 2017, la sèrie
d’actuacions, per exemple, què hi ha pensat fer –perquè ve aquí al Pla d’acció municipal– al 2017 en el
60è aniversari de l’agermanament amb Avinyó? Pregunto, eh, perquè aquí ve que es realitzarà al 2017.

O, per exemple n’hi ha altres, no? Si s’elaborarà la carta de ciutadania de Tortosa, no?

Sr. Alcalde: Perdó, perdó.... Repeteixi aquesta, que no....

Sr. Dalmau: L’elaboració carta de ciutadania de Tortosa. O la creació de l’espai Agustí Querol. Això són
punts que vostès fiquen aquí, a fer, únicament i exclusivament...,bé únicament, a veure, en el temps, en
l’espai temporal del 2017. Pregunto per curiositat que com està això?

Sr.  Alcalde:  Comencem per  aquesta  última  referent  a  vàries  accions  del  PAM del  2017.  Jo,  si  em
demanés explicacions del 16’ li podria dir; les del 17’ són molt fàcils: s’aniran desenvolupant a partir del
17’. N’hi ha una, per exemple, que en el tema dels agermanaments amb la ciutat d’Avinyó que jo, si
recordo, és el 50, que no és el 60 però, en tot cas, jo mateix i la regidora vam estar a Avinyó, vam
inaugurar una exposició fruit d’aquest ànim de col·laboració.

També és veritat que allà la situació és de certa inestabilitat política i, per tant, no tenen clar encara
exactament com volen concretar això. Nosaltres els hem convidat, hem convidat a l’alcaldessa a visitar
Tortosa i fer alguna acció conjunta. Però, en tot cas, estarem una mica a expenses del que ells mateixos
ens diguin.

Respecte la carta de ciutadania o l’espai Agustí Querol jo crec que si vol li poden informar a qualsevol de
les comissions i n’hi ha prou. 

Després, respecte a una altra de les preguntes que vostè m’ha preguntat, les voreres del riu, neteja,
bosc de ribera –ho ha anat mesclant tot–, evidentment, en quant a la neteja som conscients que hi ha
un dèficit de neteja, això ho hem dit en més d’una ocasió. Això se solventarà –perquè ja veuran quan
presentéssim les xifres– amb el nou contracte de neteja, que no és fàcil i que, en tot cas, hem estat
valorant a veure si esperàvem la nova llei de contractes del sector públic –que s’aprovarà properament,
o no– i hem decidit que no i, per tant, el traurem a licitació el més ràpid possible. A mi m’agradaria que
ja estigués, no ho està, però en tot cas és el que hi ha.

Respecte a la qüestió –si em permet, que aquesta igual en consumeixo més– de la situació contractual
de les piscines. El contracte es va firmar. Amb quina companyia es va firmar? La que va aprovar el Ple
de l'Ajuntament de Tortosa. Li asseguro que no ho hem firmat amb cap altra que la que no aprovés el
Ple. 

En aquests moments s’està redactant el projecte executiu de l’obra. Jo crec que fins el dia 6 o el dia 7,
si no recordo malament, en tot cas, fins aquesta setmana per a que el presentéssim. Jo vaig estar en
una reunió fa 15 dies o 3 setmanes, la regidora o regidors ho han estat seguint-ho més de prop. En
principi no hi ha cap problema. Aprovarem el projecte i quan aprovéssim el projecte s’estarà a exposició
pública –com ha de ser així– i s’iniciaran les obres.

Havíem valorat inclús d’anticipar les obres. Al final, també parlant-ho amb totes les parts implicades i
per  generar  la  mínima afectació,  no  només a les entitats  esportives sinó també a la  circulació  de
Ferreries, començarem quan poguéssim donar-li continuïtat absoluta a les obres, per tant, això serà
durant  el  mes  de  juny,  una  vegada  estigui  aprovat  definitivament  el  projecte  i,  per  tant,  el  tema
contractual no tenim constància que hi hagi absolutament cap problema.

Respecte a l’altra pregunta que vostè m’ha fet de la reixa que hi ha al passeig del Cec. Per què està allí?
Essencialment,  per dos motius.  Primera, perquè la  va ficar l’Ajuntament.  Òbviament,  allò no ho pot
posar un privat. I segona, perquè ho va ficar l’Ajuntament a petició de l’associació de veïns del barri i
petició que va fer seva la Federació d’Associacions de Veïns de la ciutat. El que es tracta és d’establir
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control sobre aquest espai. No afecta a cap habitatge, inclús es podria ficar una altra reixa a l’altre
cantó del passeig o del...., sí, del passeig encara que petit, de la travessia del Cec. No s’ha fet perquè la
mateixa  associació  de  veïns  ens  va  dir  que  creia  que  s’havien  solventat una  part  important  dels
problemes que es generaven.

En aquell carrer havien també alguns problemes de seguretat i segurament de tràfic de coses que no
estan molt autoritzades. Amb la instal·lació d’aquesta  verja, com que no tenen sortida quan entra la
Policia pel carrer, s’ha solventat pràcticament el problema i no ens plantegem en cap moment retirar
aquesta verja, que n’ha fet una petició explícita l’associació de veïns.

I dir-li que me n’alegro que digui que està molt ben feta perquè la van fer els mateixos treballadors de la
Brigada i, per tant, també és un motiu més de reconèixer la feina que fan els treballadors de la Brigada
municipal.

I després m’ha plantejat també la situació del monòlit i l’espai dedicat al sant pare Pius XIIè darrera
mateix de l’església del Roser. Dir-li que, efectivament, com ara també es feia referència respecte algun
altre  monòlit  i  algun  altre  espai  públic,  això  és  objecte  del  vandalisme de  persones  absolutament
incíviques, poc respectuoses amb l’espai públic, amb els veïns i amb les coses de tots. 

He de dir-li  que hem actuat de forma reiterada. Jo mateix, essent alcalde, recordo haver restituït el
medalló de coure que vostè deia, al menys, dos vegades. I va tornar a ser objecte, absolutament, de
vandalisme.

Les pintades que es poden reproduir, segurament no és una qüestió ideològica, tant al sant pare Pius
XIIè  com  al  president  Companys  –i  segurament  algunes  deuen  tenir  autors  semblants–  són  fruit
aquesta situació.

La reposició del medalló ja li dic jo que l’estem plantejant però només canviant el material, perquè se’ns
ha insinuat que podria ser, l’objecte de l’espoli, vendre el coure o vendre el metall sobre el qual està fet
i, per tant, estàvem mirant, també tenia un cost però estàvem mirant de fer una reproducció amb alguns
d’aquests materials que no tenen gens de valor i que, avui per avui, doncs, també resisteixen la pluja, la
climatologia, etc., etc.

I en quant a la neteja, ho farem, es fa de forma reiterada, l’última vegada em penso que s’havia fet i als
pocs dies, vull dir, en menys d’una setmana es va tornar a embrutar.

*-*-*

02 - INTERVENCIÓ DEL SR. RODRÍGUEZ

Sr. Rodríguez: Bé, respecte de l’últim tema del que parlàvem, des de la CUP Alternativa Ecologista li fem
una altra proposta, que és que el retiri de la plaça.

La pregunta que nosaltres volem fer....

Sr. Alcalde: Perdó, perdó, senyor Rodríguez, es que no l’he entès.

Sr. Rodríguez: No, respecte al bust del que parlaven abans, que nosaltres li traslladem una proposta i és
que el retiri de la plaça, de l’espai públic.

Però continuo amb la pregunta. La pregunta que volem fer és, tenint en compte les declaracions que va
fer a la premsa el conseller de Salut, Antoni Comín, on anunciava la creació d’un consorci assistencial
territorial únic que englobaria els 5 hospitals de les Terres de l’Ebre; tenint en compte també que al dia
següent el propi delegat del Govern, Xavier Pallarès, va anunciar que no trigarem a tenir un consorci
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sanitari públic a les Terres de l’Ebre; i tenint en compte també que el gerent de la Regió Sanitària de les
Terres de l’Ebre, el doctor Ismael Piñas, va explicar als representants dels treballadors dels 5 hospitals i
d’Atenció Primària el què era aquest consorci, però que al mateix temps va afirmar que no sabia el com,
afegint que, sigui quina sigui l’arquitectura tècnico–jurídica escollida, s’haurà de debatre als plens de
cada municipi on hi ha els hospitals, la pregunta que fem nosaltres és, com alcalde d’un Ajuntament
propietari  de 2 d’aquests hospitals  afectats que formaran part  del  consorci,  quina informació  té al
respecte? i, en tot cas, quan es pensa traslladar o si hi ha algun període en el que han pensat traslladar
aquest debat al Ple municipal?

Sr. Alcalde: No hi ha cap altra pregunta?

En tot cas, amb el tema del Pius XIIè, senyor Rodríguez, la ciutat no és seva i, per tant, si vostè vol fer
alguna proposta la fa, la votarem i ja està. Vostès són dels....., clar, tot el que no m’agradi ho elimino.
Doncs,  segurament  hi  haurà  molts  de sants,  santes,  pares,  capellans,  monges que  tenen noms a
Tortosa  i  que  els  continuaran  tenint,  i  places.  I  si  vostè  troba  una  majoria  alternativa,  doncs,  la
complirem. Sinó l’haurà de respectar, com espero que faci sempre amb el que decideixin els tortosins i
tortosines.

Dit això, tenint en compte –com vostè diu–les declaracions que va fer el conseller de Salut; tenint en
compte que les declaracions les va fer el delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya, tenint en
compte que les va fer el gerent territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i tenint en compte
que la CUP és el soci privilegiat del Govern de Catalunya en aquests moments, vostè ens ho hauria
d’explicar  o,  si  no,  que  els  seus  companys  demanin  explicacions  on  en  tenen  que  demanar  dels
responsables d’aquesta acció política.

Aquí vostè pot demanar explicacions a l’alcalde de les declaracions que fa. I ara n’hi faré cinc cèntims
del que jo sé d’aquesta qüestió. Però venir a demanar explicacions aquí del que diuen els consellers de
la Generalitat, vostè ho ha...., perquè són els seus socis, perquè, al cap i a la fi, el pressupost que hauria
de donar fruit a aquest consorci l’han aprovat vostès, vostès sabran.

En tot cas, jo fa uns mesos que tinc pendent una conversa amb el conseller Comín. No l’he tinguda. Ja
he traslladat tot el que pensava de com s’està portant aquest procés al Govern de la Generalitat de
Catalunya i sé que el Govern n’és conscient i, per tant, quan vulgui ja decidirà. Moltes gràcies.

Sr. Rodríguez: Bé, en tot cas, no he entès tota la seva prèvia perquè, bé, si volia respondre com ha
respost, doncs, ho podria haver fet per la via curta. 

I lamentar, una vegada més, el to que ha tingut ara en la resposta.

I  dir-li  que  la  CUP  no  és  sòcia  del  Govern  de  la  Generalitat.  Simplement,  ha  permès  aprovar  uns
pressupostos.

Sr. Alcalde: Bé, si segurament, senyor Rodríguez, si algú lamenta que siguin socis soc jo. No es preocupi.
Però clar, com que vostès van habilitar el Govern, van investir el president, van donar conformitat a la
configuració del Govern de la Generalitat i, a la vegada, han aprovar els pressupostos, doncs, tenia la
sensació que això es deia socis. Si no ho volen ser no es preocupi, que a mi em dona una alegria avui.

En tot cas, respecte al fons de la qüestió, escolti, les explicacions del Govern de la Generalitat demani-
les al Parlament. Si vostès volen explicacions al respecte, doncs, me les demana a mi. O què pensa
vostè, o com enfocaria vostè aquesta qüestió. Segurament, el seu model sanitari no té que veure amb el
nostre model sanitari. Vostès no volen la presència dels ajuntaments a l’àmbit sanitari, i nosaltres la
continuem defensant. Moltes gràcies.

*-*-*
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03 - INTERVENCIÓ DEL SR. VALLESPÍ

Sr. Vallespí: moltes gràcies, senyor alcalde. Una sola pregunta. Estem contents perquè al punt 3, per
unanimitat hem aprovat donar el nom de la plaça de Gerard Vergés al costat, a l’entorn de l’edifici de les
delegacions, em sembla perfecte.

He buscat al PAM i no ho he trobat, i voldria que m’ho aclarís, si tenen previst fer alguna actuació, no a
la  banda bonica  que  estem fent  –que serà  preciosa– sinó  al  carrer  Benasque  quan es  toca amb
Cabanes, és a dir, el número 22 de Benasque amb el 2 de Cabanes, la pujada de Benasque o el carreró
Croera, per acabar de dignificar l’entorn per a que el bon amic i bon ciutadà Gerard Vergés i la ciutat de
Tortosa, doncs, se sentin satisfets de l’obra que s’encetarà, perquè l’edifici de les delegacions, doncs,
– a mi també m’agrada copiar alguna vegada a algú– quedarà tan xulíssim com el pont.

Sr. Alcalde: Jo me n’alegro, senyor Vallespí, que estigui content de les actuacions que fa l’Ajuntament,
de les actuacions que fa la Generalitat de Catalunya i que queden xulíssimes les coses. Estic segur que
vostè se n’alegra i se n’alegren tots els tortosins. I per això els tortosins van renovant la confiança a qui
van renovant la confiança  perquè estan deixant una Tortosa xulíssima, com vostè diu.

En  tot  cas,  a  les  actuacions  a  l’entorn  d’aquella  plaça,  algunes  hem  intentat  que  s’incloguin  en
l’actuació de la pròpia obra de la Generalitat perquè així vam quedar l’última vegada que vam negociar-
ho. En tot cas, això ha tingut un sobrecost que no els hi permet incloure-ho en millores.

L’associació de veïns  ens va demanar que féssim tres  actuacions molt  concretes,  que una ja  està
contractada, que és l’actuació de donar la mateixa continuïtat del carrer Cabanes, que ha donat a la
plaça, fins la plaça de la Vida. Per tant, aquesta ja s’ha contractat, crec que està a punt de començar.
Hem demanat que no comencin –jo li comentava la setmana passada amb el president de l’associació
de  veïns–  fins  després  de  Setmana  Santa,  donat  que  també  s’ha  retardat  durant  unes  poques
setmanes la finalització de la plaça.

A la vegada, l’accés –que està nou– a la plaça nova de Santa Clara que vam fer ara fa relativament poc,
hi ha dos o tres coses que s’han de  subsanar,  també per vandalisme, i  això també es farà. I,  a la
vegada, l’altre accés també s’actuarà a totes les escales, a més a més, li puc donar una primícia perquè
es  pintaran  totes  aquelles  escales  i,  a  la  vegada,  com  que  també  ens  ho  havia  demanat  els
organitzadors del festival ‘A Cel Obert’, a aquelles escales pintarem un mural igual com s’estan pintant
a altres llocs. Concretament, jo crec que va ser la setmana passada que em van dir que ens enviarien
l’esbós que hem demanat per poder-lo presentar a Patrimoni, que l’autoritzi. Moltes gràcies.

*-*-*

04 - INTERVENCIÓ DEL SR. JORDI JORDAN

Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, la meva pregunta està relaciona amb la il·luminació de diferents edificis
històrics  de  la  ciutat.  Darrerament,  des  del  Govern  municipal  es  va  il·luminar  la  façana  principal,
barroca, de la catedral i també es va il·luminar el que és el castell de la Suda pel que fa a la façana que
dona a la zona també fluvial de la nostra ciutat.

La pregunta és si tenen previst il·luminar la resta del que seria la façana del castell de la Suda i que
dona, diguéssim, a la vessant del barri del Rastre? Si tenen també previst il·luminar el que és la façana
on està la porta principal del Palau Episcopal, per la part interior? Si també tenen previst il·luminar la
façana de l’antiga seu de la Diputació del general o de la Generalitat, que dona també a la vora del riu,
al costat del Palau Episcopal? I també si tenen previst arreglar totes aquelles llums que no funcionen de
diferents  façanes històriques il·luminades,  com són les  llums de la  Porta  de l’Olivera  –que n’hi  ha
algunes que  no  funcionen–;  les  que  hi  ha  als  Reials  Col·legis,  que també n’hi  ha  algunes  que no
funcionen de la il·luminació de l’església de Sant Domènech; i les de la muralla que hi ha accedint al
castell de la Suda a la vora del col·legi de la Mercè? Per tant, la pregunta és si completaran aquesta
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il·luminació? I en aquestes que hi ha alguns desperfectes, pensen o no arreglar-ho? Gràcies.

Sr. Alcalde: Molt bé. Intentaré contestar-li a totes, encara que no serà fàcil en dos minuts, però li faré
una per una. Miri, efectivament, hem il·luminat la catedral, el castell de la Suda, hem il·luminat també el
Palau Episcopal per la façana fluvial –que no se n’ha recordat d’incloure-ho–, i vostè em preguntava per
algunes molt concretes, per exemple, per la façana del Palau Episcopal, que sí que portaríem intenció
però estem esperant, també, si es fa alguna actuació o no al respecte sobre el propi Bisbat.

També em pregunta per l’antic Palau de la Generalitat. Aquí estem esperant de que els nous propietaris
que han adquirit i que han presentat una llicència, han dit que presentaran una llicència d’obres, actuïn
ells sobre la façana i llavors veurem si arribem a un acord amb ells per a que l’il·luminin o la poguéssim
il·luminar nosaltres.

En relació a algunes de les que vostè em deia: els Reials Col·legis, la muralla del Rastre i també alguna
altra que són enllumenats que van a terra i que ens han donat molts problemes de vandalisme  i de
filtracions d’aigües. Fins que no trobéssim una solució tècnica per poder-ho fer, en determinades zones
aquesta il·luminació que va de baix a dalt no la pesem reposar, no vol dir que no ha farem mai però
estem intentant buscar alguna situació. Per exemple, el Rastre que és objecte de vandalisme, l’hem
substituït no sé quantes vegades i cada vegada es trenquen, però ‘se trenquen’ vol dir que algú les va a
trencar. Buscarem algun altre sistema.

Respecte  al  castell,  a  l’altra  part.  Això  forma  part  d’una  actuació  que  segurament  veuran  que
presentarem al llarg dels propers dies, molt més ambiciosa, que és la finalització del passeig de Ronda.
I s’haurà de fer una instal·lació ad hoc, com ara hem fet a l’altre cantó. Però donat que hem de fer
aquest passeig de Ronda, ho farem en aquell moment.

I respecte..., no sé si me n’he deixat alguna o no però, en tot cas, ho dono per contestat.

*-*-*

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

El secretari accidental Vist i plau
L’alcalde
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