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Identificació de la sessió
Sessió: SESSIÓ PLENÀRIA URGENT EXTRAORDINARIA
Ens: Ajuntament de Tivenys
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Eladi Galbe Mauri
Secretari/ària: Sara Alcoverro Rel
Dia: 8 de març de 2021
Hora d'inici: 20:01
Hora de finalització: 20:40
Lloc: SALA DE PLENS AJUNTAMENT
Assistents:
Sra. Jana Vicente Marquès (IMPLICATS ERC)
Sr. Jordi Piñol Puig (IMPLICATS ERC)
Sra. Paula Piñol Piñol (IMPLICATS ERC)
Sra Maria Jose Beltran Piñol (PSC)
Sr. Francisco Javier Mauri Bonavida (PSC)
Sr. Francisco Javier Osorio Cantarero (PSC)

Es realitza la sessió plenària per mitjans telemàtics, via zoom. S'exposa que es procedeix a la
publicació en diferit de la mateixa.
A les 20.28h se suspen temporalment la sessió per reconnectar-se atès impediments tècnics.
Fetes les pertinents comprovacions, es procedeix a continuar amb la sessió plenària en el punt
on s'havia deixat, és a dir, en el moment del debat per la moció presentada pel partit polític
d'ERC-implicats pel cas Pablo Hasel.

ACORDS
DECLARACIÓ D'URGÈNCIA
1. APROVACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINARIA 08
/03/2021
Alcaldia exposa els fets, explicant la urgència de la convocatòria del Ple.
No s'ofereix debat.
Es procedeix a la votació
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S'aprova l'apreciació de la urgència de la convocatòria de la sessió plenària per majoria
absoluta dels assistents.
Es precedeix a tractar els punts de l'ordre del dia disposats.
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Fets
Atès el projecte d'obres per la remodelació que s'haurà d'operar en les instal·lacions de la
Depuradora de Tivenys (EDAR) per part del Consell Comarcal del Baix Ebre conjuntament amb
l'Agència Catalana de l'Aigua es fa necessària, amb caràcter urgent, la convocatòria de sessió
plenària per debatre i en el seu cas aprovar la declaració d'utilitat pública per endegar
l'expropiació del terreny afectat per la remodelació.

Fonaments de dret
L’art. 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local diu, en els
mateixos termes que fa el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que “Els
òrgans col·legiats de les entitats locals funcionen en règim de sessions ordinàries de
periodicitat preestablerta i extraordinàries, que poden ser, a més, urgents”, així com que “Les
sessions plenàries han de convocar-se, almenys, amb dos dies hàbils d'antelació, excepte les
extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, la convocatòria del qual amb aquest
caràcter haurà de ser ratificada pel Ple. La documentació íntegra dels assumptes inclosos en
l'ordre del dia, que hagi de servir de base al debat i, en el seu cas, votació, haurà de figurar a la
disposició dels Regidors o Diputats, des del mateix dia de la convocatòria, en la Secretaria de
la Corporació”.
En relació a això, l’art. 79 del mencionat reial decret diu que “Són sessions extraordinàries
urgents les convocades per l'Alcalde o President quan la urgència de l'assumpte o assumptes a
tractar no permet convocar la sessió extraordinària amb l'antelació mínima de dos dies hàbils
exigida per la Llei 7 /1985, de 2 d'abril. En aquest cas ha d'incloure's com a primer punt de
l'ordre del dia el pronunciament del Ple sobre la urgència. Si aquesta no resulta estimada pel
Ple, s'aixecarà tot seguit la sessió”.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Apreciar i declarar la urgència de la sessió extraordinaria de data 08.02.2021.
SEGON.- En cas que s’apreciï i es declari la mencionada urgència, procedir a continuar amb la
sessió en els termes del que disposa el decret de convocatòria. De no ser així, es procedirà a l’
arxiu de l’expedient.

Règim de recursos:
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Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

SECRETARIA
2. APROVACIÓ INICIAL DECLARACIÓ DE NECESSITAT D'OCUPACIÓ - EXPROPIACIÓ
FORÇOSA
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Alcaldia exposa els fets escomesos i el marc de les diferents actuacions en el sí de la
Depuradora (EDAR).
No s'ofereix debat.
Es procedeix a la votació.

S'aprova per majoria absoluta la declaració d'ocupació pública del terreny on se situa la
Depuradora (EDAR).

Fets
Vist el projecte tècnic que va ser aprovat definitivament pel Consell Comarcal del Baix Ebre
amb col·laboració en l'Agència Catalana de l'Aigua, havent-se tramitat complint tots els
requisits legals i sense que s'hagi presentat recurs contra la seva aprovació definitiva.
Vista la totalitat de la documentació obrant en l'expedient de referència.
Vista la necessària adquisició de determinats béns immobles per a la correcta execució de les
obres.
Vist que l'aprovació del Projecte Tècnic porta implícita la declaració de la utilitat pública de les
obres en ell contemplades, i que, per tant, porta amb si l'autorització per expropiar els béns i els
drets necessaris per a la seva realització.
Vist l'Informe de Secretaria de data 26/02/2021 i de conformitat amb el que es disposa en els
articles 10 i següents de la Llei d'Expropiació Forçosa, i els concordants del seu Reglament es
fa necessària l'aprovació inicial de la declaració de necessitat d'ocupació per procedir,
posteriorment a la seva correcta expropiació, passat el tràmit d'informació pública.

Fonaments de dret
La Legislació aplicable a l'expropiació forçosa de béns i drets ve determinada en els articles i
disposicions següents:
— Els articles 9 i següents de la Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954.
— Els articles 10 i següents del Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa aprovat per Decret
de 26 d'abril de 1957.
— L'article 4.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
— Els articles 90 a 94 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Estimar necessària la realització de l'obra de remodelació de la Depuradora (EDAR)
del municipi de Tivenys conformement al projecte tècnic el qual s'ha facilitat, junt amb la resta
de documentació obrant en l'expedient de referència, a la totalitat dels regidors i regidores amb
més de 48 hores d'antel·lació a la celebració d'aquest Ple, considerant implícita la declaració
d'utilitat pública de les obres en ell contemplades a l'efecte de la seva expropiació, de
conformitat amb els articles 94 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local i 10 de la Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954.
SEGON. Aprovar la relació concreta, individualitzada i valorada dels béns a ocupar
necessàriament per a l'execució de l'obra, i que s'expressen en l'expedient de referència.
TERCER. Procedir a la publicació d'aquest Acord en la forma a què es refereix l'article 18 de la
Llei d'Expropiació Forçosa, obrint informació pública durant un termini de quinze dies en el
Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major circulació de la Província, amb
notificació personal als interessats, perquè els titulars de béns i drets afectats per l'expropiació
puguin aportar per escrit quantes dades permetin la rectificació dels possibles errors que
s'estimin en la relació publicada o oposar-se a l'ocupació o disposició dels béns i drets per
motius de forma o fons, que han de fonamentar motivadament.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en el Departament de Secretaria per consulta
pública sol·licitant cita prèvia de dilluns a divendres de 9 a 15.30 hores.
A l'efecte de l'esmena d'errors en la descripció material i legal dels béns, qualsevol persona
natural o jurídica podrà comparèixer al·legant quants antecedents o referències estimi
pertinents.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

MOCIONS I ALTRES
3. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC AMB MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA
INTERNACIONAL DELS DRETS DE LES DONES.
La Sra. Beltran exposa verbalment la moció per al dia 8 de Març.
Es presenten problemes temporals degut a la mala connexió. La Sra. Beltran es desconecta
temporalment i es torna a conectar estant ausent 30 segons.
Un cop fetes les pertinents comprovacions, exposa verbalment la moció presentada de forma
ordinaria.
S'ofereix la moció i les seves proposicions a votació sense debat.

S'aprova la moció per majoria absoluta.
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Fets

De nou, el 8 de març commemorarem el Dia internacional dels Drets de les Dones. Una data
d'homenatge al moviment feminista i també de reivindicació: hem de continuar denunciant les
discriminacions estructurals que patim les dones només pel fet de ser dones.
El lema de Nacions Unides per a aquest dia és “Per un futur igualitari al món de la covid-19”,
perquè justament aquesta pandèmia ha posat en relleu com les crisis, una vegada més,
afecten de diferent manera dones i homes no només des de l’àmbit de la salut, sinó també en
l'àmbit econòmic i social (més atur, més precarietat, menys conciliació...), tot visualitzant la
fonamental contribució de les dones en sectors precaris, però essencials com són el de cures o
neteges, i les càrregues de feina desproporcionades que suporten.
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no es pot permetre que
la meitat de la població, les dones, siguin discriminades en cap àmbit (educació, ocupació,
política, mitjans de comunicació, cultura...). I de cap manera, cap, podem permetre que una
sola dona pateixi violència masclista.
Són moltes encara les discriminacions, prejudicis i obstacles a superar, els objectius per assolir.
Des del Partit dels Socialistes de Catalunya fem una crida a tota la ciutadania, a les institucions
i organitzacions per unir forces i apel·lem a la gran aliança de totes les dones progressistes i
del moviment feminista, perquè juntes exigim governs feministes per avançar cap a una
societat més justa i igualitària.

Fonaments de dret

-

En conseqüència, S'ACORDA:

Per tot això, des del Grup Municipal Socialista instem l'aprovació per part del Ple de Tivenys
dels següents ACORDS:
1.- Comprometre'ns a treballar per l'avenç de la societat cap a la igualtat real, rebutjant
qualsevol retrocés en drets i llibertats per a les dones, i treballant en el marc de les
competències de l'Ajuntament per garantir la coeducació, la igualtat laboral, la conciliació i la
corresponsabilitat.
2.- Donar solucions a la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia de la Covid-19 a
qui més ha patit les conseqüències, les dones: tenir present l'impacte de gènere a l'hora de
definir ajudes i accions específiques amb els fons europeus de lluita contra la pandèmia i els
seus efectes.
3.- Situar al centre de l'agenda política, l’economia de la cura i reconèixer social i
econòmicament els treballs vinculats, realitzats majoritàriament per dones.
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4.-Impulsar campanyes de tolerància zero amb la violència masclista, especialment entre el
jovent, i informar sobre les eines locals i comarcals existents (SIADs, SIEs...). Instar el Govern
de la Generalitat a comprometre’s en la lluita contra la violència masclista i aprovar, amb els
recursos necessaris, un Pacte català contra la violència masclista.
5.- Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones (explotació sexual, pornografia,
publicitat sexista...), sumant-nos a la Xarxa de municipis lliures de tràfic de dones i nenes.
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6.-Traslladar aquests acords al Congrés dels i les Diputades, al Senat, al Parlament de
Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM, i a les entitats i associacions en defensa
dels drets de les dones del nostre municipi.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

4. MOCIÓ DE CENSURA PABLO HASEL
S'exposa el contingut de la referida moció per part de la Sra. Vicente, portaveu ERC-impilcats.
La Sra. Beltran, representant del partit polític PSC exposa els motius pels quals vota en contra.
No recolza la moció, entre d'altres, per les manifestacions masclistes d'en Pablo Hasel, posant
exemples. També disposa que el PSC està a favor de la llibertat d'expressió.
Sense oferir-se més debat, es passa a votar la moció i les seves propostes.

S'aprova la referida moció per majoria simple dels vots a favor dels integrants assistents d'ERCimplicats amb el vot en contra dels integrants assistents del PSC.

Fets
El clima de regressió democràtica a l’Estat Espanyol ha quedat novament palès en la detenció
el dia 16 de febrer de 2021 del cantant i poeta lleidatà Pablo Hasél acusat d’apologia del
terrorisme i de calúmnies i injúries a la Corona i a les institucions de l'Estat arran de la lletra d’
una cançó i de 62 missatges a la xarxa social twitter entre 2014 i 2016.
Hasél, condemnat per l’Audiència Nacional, ha ingressat a presó per haver fet sentir la seva
veu i la seva opinió, un Dret que hauria de ser respectat en tota democràcia consolidada. Ens
ha quedat novament clar que aquest no és el cas de l’Estat Espanyol, un Estat que s’ha posat
en el punt de mira d’organitzacions internacionals per la limitació que està posant de forma
aberrant a la Llibertat d’expressió i per la gestió autoritària amb pèrdua de drets fonamentals.
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La llibertat d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu i està recollit a l’article
19è de la Declaració Universal dels Drets Humans.
L’Estat Espanyol, a través d’uns tribunals parcials, subjectius i obsolets, s’han esplaiat en els
darrers anys a defensar i protegir els qui fan apologia del feixisme i del franquisme mentre, per
altra banda, es distorsionen fets i accions que qüestionen aquests moviments antidemocràtics i
que representen una crítica i una valoració emmarcada en la llibertat d’expressió.

Fonaments de dret
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En conseqüència, S'ACORDA:

Per tot això, el municipi de Tivenys, aprova els següents ACORDS:
1. Denunciar un cop més les sentències polítiques dels tribunals espanyols que posen en
entredit les garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders que ha de ser un dels
pilars de tota democràcia.
2. Reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d’opinió i d’expressió i en la
defensa dels drets fonamentals de tota la ciutadania.
3. Condemnar la pena imposada al cantant Pablo Hasél per l’expressió del seu pensament a
través de les seves cançons i les seves piulades i fer-li arribar tot el nostre suport.
4. Promoure una modificació del Codi Penal on es despenalitzin aquest tipus de delictes i on es
protegeixi la llibertat d’expressió en lloc de sancionar-la.
5. Comunicar aquest acord al govern espanyol, al Congrés i a l’Associació de Municipis per la
Independència.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

5. MOCIÓ PROJECTE STOLPERSTEINE
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El Sr. Eladi Galbe Mauri exposa els fets de la referida moció, així com les propostes que es
preten aprovar.
No s'ofereix debat al respecte.
Es disposa per votació

S'aprova la referida moció per majoria absoluta dels assistents.
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Fets
Desenes de persones de les Terres de l’Ebre patiren la deportació als camps d'extermini nazis
durant la II Guerra Mundial. Un fet amagat per la dictadura franquista, i que un cop restaurada
la monarquia borbònica, es continua silenciant en els llibres d'història.
Per tal de combatre aquest silenci, l'escriptora Montserrat Roig publicà «Els catalans als camps
nazis», una obra que donà a conèixer una realitat desconeguda per la majoria de la ciutadania.
Des de llavors, s'han realitzat diferents iniciatives per tal de restaurar aquesta memòria, tant
vers aquelles persones que hi van perdre la vida, com també d'aquelles que en van poder sortir
en vida, i que després, ja sigui als seus municipis d'origen o als pobles o ciutats, van instal·larse en no poder tornar a la seva terra.
Entre d'aquestes iniciatives, destaca el Projecte Stolpersteine, una iniciativa de l’artista
alemany Günter Demnig, que consisteix en la col·locació d’un llambordí fet a mà davant el
domicili de cadascun dels deportats, on hi consten les seves dades vitals i les dates de la
deportació. A data d’avui, s’han col·locat ja més de 60.000 llambordins Stolpersteine en 22
països diferents.
El Memorial Democràtic de la Generalitat va adherir-se a aquest projecte, així com també ho
han fet desenes d'ajuntaments catalans, entre d'ells l'Ajuntament d'Els Guiamets (el Priorat), on
el propi Demnig va assistir-hi -per primer cop en territori català- per col·locar el llambordí en
homenatge a Neus Català.
Tanmateix, aquest projecte, com la pròpia presència de catalans i catalanes als camps nazis,
encara són molt desconeguts. I, és per això, que les institucions públiques tenen l'oportunitat
d'aprofitar la seva referencialitat per tal de donar-los a conèixer.
Aquest gener de 2021 en el dia internacional en memòria de l’Holocaust, vam retre un sentit
homenatge al Josep Esmel i Cañadó, nascut a Tivenys i deportat i mort a GUSEN subcamp de
MATHAUSEN.
L’homenatge al Josep, és un homenatge que fem extensiu a tots els Tivenysans i Tivenysanes
que van patir la repressió i l’exili i que avui amb aquesta moció, volem seguir dignificant la seva
memòria.

Fonaments de dret
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En conseqüència, S'ACORDA:

Per tots aquests motius L’equip de Govern de L’Ajuntament de Tivenys, proposa d’adopció dels
següents:
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1FDB612DF71E4CB585747279A9C74D2B i data d'emissió 16/03/2021 a les 20:19:51

Primer. Sol·licitar al Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya l'adhesió de l’
Ajuntament de Tivenys al projecte Stolpersteine.
Segon. Instal·lar la mateix llamborda en memòria del Josep, on s’acabi consensuant amb els
familiars del mateix.
Tercer. Seguir treballant per un poble que dignifica la memòria, recuperi els espais de memòria
i faci extensiva aquesta dignificació als grups municipals i al conjunt del poble de Tivenys.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

Alcaldia agraeix l'actuació realitzada per les treballadores i els treballadors avui en el dia del 8M
amb els diferents actes realitzats.
Es tanca la sessió sense més observacions a les 20.40h.

Secretari Interventor

Alcalde President

Sara Alcoverro Rel

Eladi Galbe Mauri

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Sara Alcoverro Rel - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2021 a les 22:30:01 i ELADI GALBE MAURI - DNI ** (SIG) el dia 09/03/2021 a les 06:53:24
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Annex 1 del punt 2

AJUNTAMENT
DE TIVENYS

Expedient núm.: 4314950006-2021-0000044
Relació de Propietaris i Béns Afectats
Procediment: Expropiació Forçosa Declaració de Necessitat d'Ocupació
Assumpte: Expropiació per la remodelació de l’EDAR de Tivenys
Document signat per: La Secretaria, l'Alcalde

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Tivenys. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1FDB612DF71E4CB585747279A9C74D2B
ADB85D39F69D4226AD792DB12562AFB3 i data d'emissió 16/03/2021
04/03/2021 a les 20:19:51
16:49:35

RELACIÓ DE PROPIETARIS I BÉNS AFECTATS
Sara Alcoverro Rel Secretaria de l’Ajuntament de Tivenys,
CERTIFICA
Que la relació de propietaris i béns afectats que apareix, segons
Registre de la propietat núm. 2 de Tortosa, és la següent:
Carmen Piñol Marques, amb NIF 40919170P i domicili a la Partida
Horta Andust, 17 de la població de Tivenys.
I
Francisco Piñol Marques amb DNI 40929467R i domicili al C. Capdevila, 7 de
la població de Tivenys
La finca objecto d'aquest expedient està situada a la
partida Barranch Checo Polígon 9 parcel·la 21 d'extensió superficial 4.958
metres quadrats, i que limita al nord amb José Piñol, al Sud amb José Piñol i
Cantera; l’Est i Oest amb Juan Alcoverro.
El terreny està lliure de càrregues i gravàmens, i és propietari 50%
Carmen Piñol Marques i 50% Francisco Piñol Marques, per títol d’herència
segons Escriptura autoritzada pel Notari Maria Pilar Nacher Martí, de
Tortosa, amb data 22 de setembre de 2008. Es troba inscrita en el foli 14,
tom 3.875, finca 858, inscripció 7, del Registre de la Propietat de Tortosa,
núm. 2.
El supòsit expropiatori és: Per la remodelació de l’EDAR segons
projecte tècnic (Consell Comarcal del Baix Ebre i Agència Catalana de
l’Aigua)
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