
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
13/2011

Srs./Sres. Assistents:
Alcalde-President:
BEL ACCENSI, FERRAN
Regidors/es:
ALGUERÓ CABALLE, ANNA
BEL SALVADÓ, MARIA CRISTINA
CABALLOL ANGELATS, JOAN 
CORDERO GONZALEZ, CONSUELO
CID GARCIA, ROSA
ENA FORNÉ, EDUARD FERRAN
FOLQUÉ BORRULL, JORDI
FORCADELL TORRES, JAUME 
FORÉS GARGALLO, RICARD
LEHMANN MOLÉS, EMILI
LLEIXA VERO, RICARD
MARÍN RIFÀ, VALENTÍ
MARTÍN CID, JOSÉ ANTONIO
MONLLAU GARCIA, MIQUEL ANGEL
PANISELLO CHAVARRIA, PERE
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
SABATÉ BORRÀS, JOAN
SANAHUJA RAMÍREZ, JOAN
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE

Secretari 
LINAGE DÍEZ, JOSE LUIS

Excusa la seva assistència
BONILLA MARTI, JORDI

Tortosa, sent les dinou hores  i trenta minuts del dia 
6  de  juny  del  dos  mil  onze, prèvia  convocatòria 
girada  a  l'efecte,  es  reuneixen,  en  primera 
convocatòria,  al  Saló  de  Sessions  de  la  Casa 
Consistorial, els membres de l'Excm. Ajuntament de 
Tortosa que al marge es relacionen, a l’objecte de 
realitzar sessió ordinària sota el següent 

ORDRE DEL DIA

SECRETARIA

1r. Aprovació, si s'escau, de les següents actes:

• Ordinària 9/2011, de 2 de maig
• Extraordinària i urgent 10/2011, de 12 de maig
• Extraordinària i urgent 11/2011, de 16 de maig
• Extraordinària i urgent 12/2011, de 20 de maig 

URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS

2n. Dictamen  de  proposta  d'acord  d'aprovació  provisional  de  la  modificació  puntual  del  POUM PA-SIM 
2024/10e

RÈGIM INTERIOR

3r. Dictamen de proposta de modificació de preus públics dels cursos de l'Escola Municipal de Teatre 
de l'IMACT
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4t.  Dictamen  de  proposta  de  substitució  de  la  garantia  definitiva  del  contracte  de  construcció  i 
explotació d'un aparcament subterrani a la Plaça Mossèn Sol 

5è. Dictamen de proposta d'acord d'adhesió a la pròrroga de l'acord de 16 de febrer de 2010, relatiu a  
la contractació de persones aturades en el marc dels Plans d'ocupació locals.

FESTES

6è. Dictamen de proposta d'acord d'aprovació de la celebració de correbous a Campredó

PART DE CONTROL

7è.- Donar  compte  dels  extractes  dels  acords  adoptats  per  la  Junta  de Govern  Local  i  Resolucions de 
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

17/2011, de 26 d'abril
18/2011, de 2 de maig
19/2011, de 9 de maig
20/2011, de 16 de maig
21/2011, de 23 de maig

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 895/2011 a la 1223/2011 

8è.- Informes de l’Alcaldia. 

9è.-  Control dels òrgans de la Corporació:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

*-*-*

La Presidència declara oberta la sessió, procedint-se a continuació a tractar-se els punts inclosos a l'Ordre 
del Dia:

SECRETARIA

01. APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS  ACTES

• Ordinària 9/2011, de 2 de maig
• Extraordinària i urgent 10/2011, de 12 de maig
• Extraordinària i urgent 11/2011, de 16 de maig
• Extraordinària i urgent 12/2011, de 20 de maig 

*-*-*

El Consistori, per unanimitat de tots els membres presents a la sessió, acorda aprovar-les i ordenar la seva  
transcripció al llibre d’actes.
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URBANISME, OBRES PÚLIQUES I SERVEIS

02. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
PA-SIM 2024/10e

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

“Vist que aquest Ajuntament de Tortosa va aprovar inicialment en sessió plenària ordinària la modificació 
puntual del POUM PA-SIM 2024/10e.

Vist que durant el període d’exposició pública d’un mes amb la publicació del corresponent edicte al BOP i 
diari  la  Vanguardia,  no  s’han  presentat  al·legacions  contra  l’acord  d’aprovació  inicial  que  comprèn  la  
modificació.

Vist l’informe favorable emès pel departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
envers l’esmentada modificació.

Atès el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres Públiques de data 30 de maig del 2011,  
amb el vot favorable de tots els membres presents a la sessió.

Atès el que disposen els articles 85 i 96 del decret  legislatiu 1/2010 de 3 d’agost del text refós de la llei  
d'urbanisme,

Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent A C O R D:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM PA-SIM 2024/10e.

Segon.- Trametre l’expedient complet a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per la seva aprovació  
definitiva.

*-*-*

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

RÈGIM INTERIOR

03. DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE PREUS PÚBLICS DELS CURSOS DE L'ESCOLA MUNICIPAL 
DE TEATRE DE L'IMACT

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

“Vist l’expedient per a la modificació del preu públic de l’IMACT IM-8, de cursos de l’Escola municipal de  
teatre. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior, adoptat en sessió de data 11 de  
maig de 2011.
 
Atès allò que es disposa en els articles 41 a 47 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar els següents ACORDS:
 
Primer.- Aprovar la modificació del preu públic de l’IMACT IM-8, de cursos de l’Escola municipal de teatre. 
 
Segon.- La modificació afecta el contingut de l’article 4t i la incorporació del nou article 7è., quin text serà: 
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“Article 4t. Quotes
 
Curs Preu públic  
Iniciació teatral Matrícula de 30 €   Quota mensual de 25 €
Teatre juvenil I Matrícula de 30 €   Quota mensual de 40 €
Teatre juvenil II Matrícula de 15 €   Quota mensual de 40 €
Teatre infantil I Matrícula de 30 €   Quota mensual de 30 €
Teatre infantil II Matrícula de 15 €   Quota mensual de 30 €
Tècnica vocal Matrícula de 40 €   Quota mensual de 40 €
Interpretació  adults I Matrícula de 40 €   Quota mensual de 50 €
Interpretació  adults II Matrícula de 20 €   Quota mensual de 50 €
Teatre musical infantil  Matrícula de 30 €    Quota mensual de 50 €
Teatre musical juvenil I     Matrícula de 30 €    Quota mensual de 70 €
Teatre musical juvenil II     Matrícula de 15 €    Quota mensual de 70 €
Teatre musical adults I Matrícula de 40 €    Quota mensual de 70 €
Teatre musical adults II Matrícula de 20 €    Quota mensual de 85 €

Article 7è. Bonificacions

a) Per família nombrosa: 10 per 100 de reducció en la quota mensual

b) Per famílies amb 2 ó més membres matriculats: 20 per 100 de reducció en la quota mensual de menor  
import.”

Tercer.- Donar publicitat de l'acord, mitjançant l'anunci en el BOP de Tarragona.

*-*-*

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell qui manifesta que el seu posicionament serà d'abstenció. No vam 
poder assistir a la Comissió que es va fer el dia 11 de maig, en la qual es va dictaminar i ens agradaria mirar  
més en profunditat la justificació de les bonificacions i de l'estudi econòmic.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb dinou  vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, ERC, PSC i PP i una  abstencions corresponent al regidor del  
grup municipal d' ICV-EUIA-EPM.

04.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  DE  SUBSTITUCIÓ  DE  LA  GARANTIA  DEFINITIVA  DEL  CONTRACTE  DE 
CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN APARCAMENT SUBTERRANI A LA PLAÇA MOSSÈN SOL 

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

“Vist  l’escrit  de data 1 d’abril  de 2011 (Registre  d’entrada núm. 6009, de 7.4.2011) pel  qual  Quatuor  
Infraestructuras  y  Concesiones,  SL formula  sol·licitud de substitució de la  garantia  definitiva  constituïda 
corresponent al contracte de construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la Plaça Mossèn Sol.
 
Vist que, amb data 1 de gener de 2011, Quatuor Infraestructuras y Concesiones, SL va constituir  en la  
Tresoreria  d’aquest  Ajuntament  un  aval  per  import  de  378.125,00  euros,  atorgat  per  Caja  Madrid,  en 
concepte de garantia definitiva del contracte abans referit.
 
Vist  que,  en  data  2 de maig  de 2011,  Quatuor  Infraestructuras  y  Concesiones SL,  amb la  finalitat  de  
substituir l’aval esmentat, ha dipositat els cinc avals que a continuació es relacionen, la suma total dels 
quals coincideix amb l'import de l'aval inicial constituït:

- Aval de La Caixa per import de 75.625,00 €
- Aval de Catalunya Caixa per import de 75.625,00 €
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- Aval de La Caixa per import de 75.625,00 €
- Aval de Caja Madrid per import de 75.625,00 €
- Aval de Banco Santander per import de 75.625,00 €
 
Vist l’informe favorable del Tresorer d’aquest Ajuntament, emès en data 6 de maig de 2011.
 
Atesa la competència del Ple d’aquest Ajuntament en tant que òrgan de contractació del contracte abans 
referit.
 
Atès allò establert en els articles 83 a 90 de Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 
i en els articles 55 a 65 del Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel qual s’aprova el Reglament  
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Règim Interior, emès en sessió de data 11 de 
maig de 2011.
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud plantejada per Quatuor Infrastructuras y Concesiones SL, i, en conseqüència, 
substituir  l'aval  per  import  de  378.125,00  €,  dipositat  inicialment  com  a  garantia  de  les  possibles 
responsabilitats derivades del contracte de construcció i explotació d'un aparcament subterrani a la plaça 
Mossèn Sol, pels cinc avals, d'import de 75.625,00 € cadascun, dipositats el 2 de maig de 2011 amb la  
mateixa finalitat.
 
Segon.- Retornar  a  Quatuor  Infrastructuras  y  Concesiones,  SL  l'aval  inicialment  dipositat,  d'import  de 
378.125,00 €.
 
Tercer.- Donar trasllat del present acord a la mercantil interessada.”

*-*-*

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

05. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L'ACORD DE 16 DE FEBRER DE 
2010, RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES EN EL MARC DELS PLANS D'OCUPACIÓ LOCAL.

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

“Per resolució TRE/637/2010, de 2 de març, publicada al DOGC núm. 5586, de 12 de març de 2010, 
s’admeté el dipòsit i s'acordà la publicació de l'Acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites 
com a demandants d'ocupació en el marc dels plans d'ocupació locals, subscrit d'una part per la Federació  
de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, i de l'altra, per la Comissió Obrera Nacional  
de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya en data 16 de febrer de 2010, acord que tenia 
vigència fins al 31 de desembre de 2010.

El Ple de l’Ajuntament de Tortosa a la sessió ordinària del dia 13 de setembre de 2010 aprovà adherir-se a 
l’esmentat acord regulador.

Vist que en data 1 d’abril la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya acorden la pròrroga 
de  l’Acord  de  16  de  febrer  de  2010  relatiu  a  la  contractació  de  persones  aturades  inscrites  com  a 
demandants d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació local, amb una vigència determinada fins al 31 de  
desembre de 2011.

Atès que el punt sisè de l’acord disposa que les administracions locals s’hauran d’adherir formalment i de  
manera individual per tal de garantir la seva efectivitat..
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Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de Règim intern de data 11 de maig de 2011

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

Adherir-se a la pròrroga de l'Acord de 16 de febrer de 2010 relatiu a la contractació de persones aturades 
inscrites  com  a  demandants  d’ocupació  en  el  marc  dels  plans  d’ocupació  local,  amb  una  vigència  
determinada  fins  al  31  de  desembre  de  2011,  signada  per  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya,  
l'Associació  Catalana  de  Municipis,  la  Comissió  Obrera  Nacional  de  Catalunya  i  la  Unió  General  de 
Treballadors de Catalunya en data 1 d'abril de 2011.”

*-*-*

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

FESTES

06. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE CORREBOUS A CAMPREDÓ

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

“Vist l'escrit de sol·licitud de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó on es fa constar l'afició de la  
gran majoria de veïns i veïnes de Campredó, a la festa dels correbous i la seva voluntat de recuperar actes 
tradicionals.  

Vist  que  demana  autorització  per  a  realitzar  el  correbous  els  dies  25  i  26  de  juny  de  2011,  com 
tradicionalment es celebraven per Sant Joan, respectant la normativa i  les lleis vigents que regulen les  
festes tradicionals d'espectacles taurins.

En virtut d'allò que disposa la normativa: Ordre del Ministeri de l'Interior de 10 de maig de 1982, el “Reial 
Decret” 145/1996 de 2 de febrer, pel qual s'aprova el “Reglament d'espectacles taurins”, la Llei 22/2003 
de 4 de juliol, de protecció d'animals, la Resolució de 12 de maig de 1989 de Direcció General del Joc i  
d'Espectacles, sobre espectacles i festes tradicionals (Correbous) i el Reial Decret 2816/82 de 27 d'agost, 
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 en comissió informativa el dia 2 de juny de 2011, al Ple de la  
Corporació proposo l'adopció del següent, ACORD:

Fixar els dies 25 i 26 de juny de 2011, donat que hi ha antecedents d'aquesta celebració, per a la realització  
de les festes de Correbous a l'Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, i sol·licitar autorització als  
Serveis de Joc i espectacles de la Delegació de Govern de les Terres de l'Ebre, a dits efectes.

*-*-*

A continuació pren la paraula el Sr. Forés, qui manifesta que com hem fet en totes les actuacions precedents 
i  no ho deixarem de fer  avui en ser l'últim dia i  és que en cas de donar-se per  aprovat per  part  de la  
Generalitat dels Correbous de Campredó, doncs que es vetlle per a fer un bon ús, així mentre la llei no hagi 
desenvolupat el Reglament del bon ús, que es faci pel manual del bon ús. 

*-*-*

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

PART DE CONTROL
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7è.- Donar  compte  dels  extractes  dels  acords  adoptats  per  la  Junta  de Govern  Local  i  Resolucions de 
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

17/2011, de 26 d'abril
18/2011, de 2 de maig
19/2011, de 9 de maig
20/2011, de 16 de maig
21/2011, de 23 de maig

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 895/2011 a la 1223/2011 

El Consistori en queda assabentat 

8è.- Informes de l’Alcaldia. 

No n'hi han

9è.-  Control dels òrgans de la Corporació:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

Tot seguit pren la paraula el Sr. Acalde, qui manifesta que com a tots vostès no se'ls escapa, aquest és 
l'últim ple d'aquest mandat i fruit del resultat de les eleccions municipals es produeix un canvi profund en 
aquest ple, ja que tretze persones de les que avui estem en aquesta Corporació no repetiran al seu mandat i  
aprofitarem com sol ser habitual a donar la paraula a aquells regidors o regidores que vulguin fer alguna  
intervenció per despedir-se. Jo ho faré en base als criteris que m'han anat fent sapiguer. Ho farem igual com 
ho hem fet al llarg d'aquest mandat, de menor a major grup en representació a la Corporació i també dins de  
cada grup amb el mateix ordre de menor a major.

INTERVENCIÓ DEL SR. MIQUEL MONLLAU 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Monllau, qui manifesta que ha estat al vostre costat aquestos últims 7 
mesos

Ha sigut una tasca breu, intensa i molt enriquidora. M'ha permès intentar ajudar a la nostra ciutat des del  
meu lloc a la oposició.

He procurat  prendre sempre les  decisions més adequades per  a Tortosa,  amb els criteris  de la  pròpia 
experiència, les conviccions personals, i les línies generals del partit que represento.

Espero no haver ofès ni molestat a ningú, i si en algun moment vos he incomodat , accepteu les meves  
disculpes, ja que la intenció sempre ha estat afavorir a la ciutat, sense personalismes ni atacs a cap forma 
de raonament diferent de la meva.

Desitjo de tot cor que els que continuen i els que s'incorporen de nou, tinguin tots els encerts possibles, pel  
be de Tortosa i pel seu propi èxit personal.

Als que no segueixen, els encoratjo a continuar ajudant, ja que la experiència és un actiu que no es pot 
deixar perdre.
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Tant als uns com als altres, vos ofereixo la meva amistat i ajut, sempre que em necessiteu, i espero que en 
un futur, si  les condicions personals m'ho permeten, pugui treballar un altre cop amb tots vosaltres per  
millorar la ciutat, una ciutat que em va veure marxar i tornar, perquè no podria viure a un altre lloc que no  
fos Tortosa.

INTERVENCIÓ DEL SR. VALENTI MARIN

A continuació pren la paraula el Sr. Marín, qui manifesta que per a ell,perquè a nivell de grup municipal ho  
farà el meu company Ricard Forés, és el fi d'una etapa molt gratificant. Ha estat una etapa durant aquests  
quatre anys en la què a part de a nivell personal haver après moltes coses, he tingut l'oportunitat, com té 
poca gent, de servir a la ciutat a la qual un bon dia em va acollir i ja farà uns 30 anys. 

He de donar molts  agraïments, primer a tots els regidors en general, per haver-me facilitat la tasca que he  
portat durant aquests quatre anys a la Regidoria de Medi Ambient i Mobilitat. Un agraïment especial com no,  
a tots els membres de l'equip de govern amb els quals hem compartit moltes hores de treball, però que han 
sigut absolutament gratificants i enriquidor a nivell personal.

He de donar les gràcies als treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Tortosa, especialment als Caps de 
Servei tant de Medi Ambient com de Mobilitat, remarcant un agraïment especial a la tasca de la persona 
que he tingut adscrit durant aquests quatre anys a la regidoria de Medi Ambient i Mobilitat i que és Paco  
Murall. 

No hagués pogut fer la tasca que hem fet, no hagués tingut els resultats que jo crec que al final la ciutat  
valorarà sense la col·laboració de diferents associacions, ciutadans en general, que en la seva visió de les 
coses m'han fet veure a vegades les coses d'una altra manera des del seu punt de vista i que espero que 
hagin servit perquè les decisions que s'han pres hagin sigut les millors per a la ciutat de Tortosa.

En tot cas no em vull despedir aquest torn de paraula, sense agrair especialment al company Ricard Forés 
que fa quatre anys va confiar  en mi  per  a que l'acompanyés en aquest  camí  i  a qui  dono un especial  
agraïment.

INTERVENCIÓ DEL SR. RICARD FORÉS

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forés, qui manifesta que voldria començar a fer una serie d'agraïments,  
d'encoratjaments i finalitzar amb uns apunts més de caràcter personal.

Voldria agrair en primer lloc, a les 1084 persones que van votar la Candidatura d'Esquerra Republicana l'any 
2007, de vegades quan penses en el gest de tot un seguit de persones dipositant una papereta i donant  
confiança a una proposta que has fet tu i el teu equip, la veritat és que és difícil imaginar-se, però en tot cas,  
cal  tenir  present  aquest gest  de les 1084 persones votants durant aquests quatre anys i  hem intentat  
correspondre aquest gest i retornant la confiança donant el millor de nosaltres mateixos. 

Jo voldria evidentment agrair a totes les persones que van fer possible aquella candidatura de l'any 2007 i 
que van fer possible que Valentí i jo mateix, estiguéssem a aquesta sala. 

Voldria a continuació agrair lògicament a Valentí la feina, el teu bon fer, la teva lleialtat i constatar una cosa  
que és pública i notòria de que hem estat d'acord en tot, tot i que ha estat molt fàcil ser-ho.

Seguint aquest capítol d'agraïments, jo voldria agrair a Ferran Bel, el nostre Alcalde, perquè en fi, donar-li les 
gràcies per la feina que ha fet durant aquests quatre anys com Alcalde. Esquerra Republicana de Catalunya  
t'ha donat suport aquests quatre anys i no ens hem penedit ni Valentí ni jo, en cap moment dels quatre anys 
i ho tornaríem a fer. T'ho vaig dir la nit electoral i t'ho torno a dir ara aquí en públic, ets i seràs un Alcalde  
històric i t'encoratgem a seguir en les mateixes ganes i la mateixa il·lusió els quatre anys.

Voldria agrair també a la resta de regidors, em permetran que comenci pels companys regidors i regidores.  
Em permetran que comenci pels companys de l'equip de govern per haver estat tant fàcil de  formar aquest  
equip de govern que hem fet i és fàcil quan realment és difícil, perquè podem estar d'acord en un moment 
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donat, en un període breu, però està d'acord quatre anys amb el dia a dia i amb els problemes que sorgeixen 
a una ciutat de 30.000 habitants, certament cal que sigui un equip de persones on hi hagi una serie de 
valors molt sòlids i els hi hem d'agrair a tots els companys i companyes de Convergència i Unió, que ens 
haguésseu sentit en fi en les mateixes condicions com a partit minoritari en el govern i ens heu tractat amb 
les mateixes condicions que el partit majoritari, exactament igual, amb valors de transparència, d'esforç, de 
responsabilitat, que entre tots hem fet i que hem contribuït a que aquest equip de govern, que jo voldria  
reivindicar com a paradigma d'un govern estable, no té per què ser que els únics governs estables siguin els  
governs de majoria absoluta, pot ser també equips  de governs amb pactes polítics que siguin igualment 
estables e igualment forts.

Jo crec que aquest mandat municipal, lògicament l'ha marcat desgraciadament la crisi  econòmica, però 
també ha estat marcat per altres consideracions, l'estabilitat que dèiem, per desenvolupar una infinitat de 
projectes, que alguns que feia temps que estàvem pendents i d'uns altres de nous, alguns fins i tot avançats 
i fins i tot per posar la ciutat al dia que és el que preteníem en molts d'aspectes, un govern que crec que 
hem estat pròxims a la gent. Per tant content d'haver contribuït i haver estat present en aquest govern i en  
tot cas, el temps acabarà de donar la valoració adequada, la valoració que es mereix.

També voldria seguir agraint als companys i  companyes que heu estat aquests quatre anys en la tasca  
d'oposició, començant pel Sr. Monllau, gràcies perquè has posat per davant els interessos de la ciutat per 
davant d'altres interessos i des d'aquí t'ho agraïm. Al Sr. Jaume Forcadell moltes gràcies per aquests quatre  
anys  i  sobretot  encoratjar-te  perquè  seràs  l'únic  portaveu  i  l'únic  regidor  d'esquerres  que  continues  a 
l'Ajuntament  i  per  tant  encoratjar-te  a  que  assumeixis  aquest  paper.  Moltes  gràcies  també  a  tots  els 
companys i companyes del grup Socialista i en global a tots vosaltres per no haver-nos posat especialment  
difícil tant a Valentí com a mi, en la tasca de govern. Els que fa un temps que ens dediquem a la política,  
sabem que qualsevol tema es pot mirar des de moltes òptiques i una cosa que pot ser positiva o neutra, es  
pot mirar des d'un punt de vista negatiu. No ha estat el cas i us ho hem d'agrair de forma especial. També  
segurament suposo que serà, perquè discrepàncies continuades de fons en les nostre àrees, interpreto que 
no n'hi han hagut, però en qualsevol cas moltes gràcies.

També voldria fer un agraïment especial a Joan Sabaté, per tota la trajectòria política a l'Ajuntament de 
Tortosa i crec que és hora que es comenci a valorar desapassionadament els aspectes positius dels vuit  
anys d'Alcaldia i per Joan t'encoratgem a fer-ho.

Agraïment per descomptat a tot el personal de l'Ajuntament, a tots els treballadors i treballadores de la casa, 
em permetran que em centri en aquells que hem tingut més relació i és totes les persones de la primera  
planta, Alcaldia, Premsa, Secretaria, Protocol i per descomptat a totes les persones de l'àrea que en aquest  
cas he estat responsable, de Promoció Econòmica, Turisme, Universitats i Fires, perquè han sigut un gran 
equip, hem pogut fer moltes coses i això ha estat possible, perquè hi ha un equip professional que s'ha 
esforçat moltíssim en sintonia amb les directrius que estàvem posat, per tant moltes gràcies a tots. 

També agrair com és lògic a tot el teixit associatiu de la ciutat, entitats, agents socioeconòmics, ciutadans en 
general que hem compartit  i  que hem tirat endavant projectes en comú. És impossible citar-los a tots i  
tothom es pot sentit al·ludit en aquestes paraules.

Finalment voldria acabar amb uns apunts més de caràcter personal i dir que ser regidor i tothom podem 
estar d'acord de que et marca i et marca segurament et faci millor persona, perquè per ser regidor has 
d'intentar aparcar bé, intentar complir les normes, perquè sinó faria lleig, encara que sigui perquè ets regidor  
has de complir i has de donar exemple, jo suposo que alguna cosa d'això, quan deixes de ser regidor, suposo 
que  queda.  Jo  suposo  en  fi  que  hem fet  feliç  a  algunes  persones,  que  hem decepcionat  a  altres,  jo 
segurament he decepcionat a una persona en particular que alguns mesos abans de les eleccions em va dir 
“tu quan seràs regidor, faràs com tant d'altres i et canviaràs de cotxe, et canviaràs de vehicle, et compraràs  
un de més gran, de més bonic i més potent” lamento dir que no he canviat de cotxe en aquest quatre anys i  
no tinc intenció de fer-ho i amb això vull dir que un no ha de deixar un mateix pel fet de ser regidor i que en 
tot cas, en el meu cas crec que serà bastant fàcil deixar de ser-ho. 

No sé si és massa comú dedicar la feia del mandat municipal a unes persones, en el meu cas, sí que voldria 
fer-ho, tinc suficients motius per dedicar aquest mandat municipal, sobrats motius, per dedicar-los a la meva 
dona, als meus fills, als meus pares, però ells entenen perfectament que aquest mandat municipal el voldria 
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dedicar a unes persones que han desaparegut durant aquest mandat municipal, que són els meus iaios,  
Felipe Gargallo Alegre i Maria Cinta Rosell Calvet, que sempre hem van encoratjar per estar en aquesta sala,  
per tant els hi dedico a ells.  

Voldria finalitzar amb una petita reflexió que de vegades quan vas pel món i et pregunten d'on ets, respons 
d'allà on ets i un d'on és? Doncs un és d'on ha nascut, on viu, on treballa, en tot cas, un diu que és d'allà on 
vol ser, però jo vaig sentir en una ocasió que un diu que és d'allà on sent que forma part del paisatge i en el  
cas de ser regidor, més que mai un sent que forma part del paisatge, com una marquesina, com qualsevol  
altre element del mobiliari urbà, per tant crec que aquesta sensació de formar part del paisatge urbà de la  
ciutat, en tot cas fa estimar molt més aquella ciutat on estàs i  en el meu cas,  si  que desprès del pas  
d'aquests quatre anys, tot i que he nascut aquí i he viscut la major part de la meva vida, fa que aquest 
regidor estimi molt més aquesta meravellosa ciutat de Tortosa. 

INTERVENCIÓ DEL SR. EDUARD ENA

A continuació pren la  paraula el Sr.  Ena, qui manifesta a avui  també em toca despedir-me de l'exercici  
d'aquesta comesa tan noble com és la de ser regidor de l'Ajuntament de Tortosa.

Han estat quatre anys amb un balança personal molt positiu. Me venen al cap moltes situacions i molta gent 
amb qui he tingut el plaer de compartir moltes coses.

Vull agrair molt sincerament a tots i totes les tortosines i tortosins que m'han permès poder representar-los  
des d'aquest lloc al consistori durant quatre anys, i a la vegada els encoratjo per que en una etapa de la  
seva vida prenguin la decisió de dedicar-la  a la seva ciutat,  els  asseguro que s'ho mereix.  Tortosa s'ho  
mereix. 

Sóc dels que penso que la majoria de ciutadans haurien de dedicar uns anys de la seva via a la cosa 
pública, a treballar des d'aquí per la seva ciutat i els conciutadans.

La política i més en els temps que corren, és més necessària que mai i necessita que molts ciutadans i  
ciutadanes s'hi impliquen, perquè només entre tots construirem una societat cada cop millor i més justa.

INTERVENCIÓ DEL SR. JOSE ANTONIO MARTÍN

Tot seguit pren la paraula el Sr. Martín, qui manifesta que “antes de despedirme, permitirme que comparta 
con todos vosotros una reflexión en torno a la falta de implicación en la política de una gran mayoría de 
nuestros conciudadanos.
 
Desde hace bastantes años asistimos a una época de creciente descrédito de la política. La política y los  
políticos no están de moda. Viven horas bajas. El descrédito es popular y está en expansión. 
 
Su resultado es una deslegitimación de la política, una falta de confianza en los políticos. Una creciente y  
difusa desconfianza que conlleva una acentuada falta de credibilidad.
 
Diversas son las causas que se apuntan.
 
La primera y más generalizada es la doble acusación a los partidos políticos de anteponer los intereses 
partidarios al general del país y moverse con el único objetivo de mantenerse asidos al poder.
 
Otros  explican  como  principal  causa  del  descrédito  la  enorme  repercusión  que  tiene  conductas 
dudosamente éticas, cuando no delictivas, de políticos o de personas vinculadas directa o indirectamente a 
la  actuación  política.  Expresiones  como  “tráfico  de  influencias”,  “prevaricación”,  “cohecho”,  “soborno”,  
“información privilegiada”, “comisiones secretas” han pasado a ser de uso corriente.
 
También  se  atribuye  la  pérdida  de  credibilidad  a  los  enfrentamientos  entre  políticos  que,  a  menudo, 
producen la sensación de falta de autenticidad, de no veracidad del debate. Expresiones como “Dios los cría  
y ellos se juntan”, “todos son iguales”, o bien “sólo les interesa permanecer en el cargo” tienen origen en 
esta causa.
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Tal vez una de las razones más profundas del descrédito de la política y la instalación de la cultura de  
desconfianza sea la genérica inadecuación entre expectativas y realidad. El desencanto y la desilusión son 
los primeros pasos hacia el descrédito. Entre nosotros, tiene su origen en las enormes  expectativas que 
levantó la llegada de la democracia y lo que han sido las realidades subsiguientes.
 
Dicho lo  anterior,  quede claro que los  políticos  en democracia  solucionan conflictos  y  hacen posible  la 
convivencia y  la  gobernabilidad.  Lo  que muchos de ellos sienten hoy es la  necesidad de impulsar  una 
reacción moral y práctica que restituya a la política democrática su credibilidad y dignidad. 
 
Para  ello,  hoy  como  ayer  y  siempre,  política  es  pedagogía.  La  vieja  formulación  de  Rafael  Campalans  
“Política quiere decir pedagogía”, no ha perdido ni un ápice de vigencia. Hay que volver a explicar tantas 
veces como haga falta que la política, que siempre ha sido difícil, no es sórdida, triste y lamentable tarea, 
sino una acción colectiva que es a la vez pasión, trabajo y juego.

Hay  que  insistir  en  los  valores  de  la  cultura  política  como  forma  de  fortalecer  la  democracia  y  sus  
instituciones: el espíritu de tolerancia y diálogo; el debate como método para establecer objetivos racionales 
para la vida colectiva; el respeto a las minorías, facilitando su corresponsabilidad; el ejercicio de la oposición 
constructiva; el acuerdo, la concertación o el pacto como estilos generalizados de gobierno.

Restablecer la dignidad y el sentido de la política democrática es hoy tarea prioritaria: el apoliticismo es el  
gran adversario de la democracia.

Hasta aquí mi reflexión sincera sobre la política.

Permitirme, ahora, unas cuantas palabras más para despedirme de la Corporación municipal de la ciudad  
que me acogió hace ya treinta años.

Entre en él con 34, en 1991 y los veinte años que he tenido el honor de pertenecer a su pleno han sido toda  
una  escuela  de  democracia,  dedicación,  trabajo,  conocimiento  de  las  distintas  realidades  ciudadanas,  
negociación amistad, ilusión, etc...

Esta intensa dedicación en cuerpo y alma no habría sido posible sin la generosidad de Teresa, mi esposa, 
que  pacientemente  ha  soportado  mi  auténtico  vicio  por  la  política,  renunciando  ella  misma  a  sus 
inquietudes por la cosa pública; y de Claudia, mi hija, que siendo yo profesor de historia, pasó el bachillerato  
sin que su padre le explicara la Republica y la Guerra Civil, como ella se merecía, porque siempre estaba 
reunido, cuando no en el ayuntamiento en el partido.

En fin, hoy digo adiós a esta institución pero nunca diré adiós a seguir trabajando por Tortosa, de la manera 
y forma que sea, allá donde quiera que esté.

He defendido mis  convicciones con fuerza,  con pasión,  con vehemencia,  a  veces excesiva,  desde aquí 
quisiera reconciliarme con todos aquellos que se sintieron heridos u ofendidos con mis palabras o acciones.  
A pesar de todas las batallas libradas, siempre me ha conducido, en las discusiones políticas, la voluntad de  
convencer más que de vencer, e intentando separar las personas de sus posicionamientos políticos.

Ahora sí, ya acabo, dando las gracias a todos los funcionarios y trabajadores de ésta casa, con los que he 
compartido a lo largo de estos veinte años, tiempo y trabajo, ilusiones y decepciones, y sin ser exhaustivo 
quisiera personificarlos en Rosa Poy, Pilar Lanar, el Sr. Sancho, José Luis Linage, Anna Ariño, Manolo García,  
Jaume Martínez, Francesc Peralta, Aitor, Cristina y el resto del equipo del área de urbanismo.

Por supuesto quiero tener un recuerdo para todos los regidores con los que en estos cinco mandatos he 
tenido la oportunidad de trabajar, desde el acuerdo o la discrepancia por mejorar nuestra ciudad y la vida de  
sus ciudadanos.

También recuerdo con especial afecto a Vicent Beguer, mi primer alcalde; a Mariano Curto, en una etapa de  
dura oposición; a Joan Sabaté que confió en mí para dirigir el POUM y con el que he compartido estos veinte  
años de dedicación política de forma obsesiva, con muchas más luces que sombras, tanto en la oposición 
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como en el gobierno; y el actual alcalde Ferran Bel, con el que, a pesar de los tiempos difíciles que corren, 
siempre ha mantenido una puerta abierta al diálogo personal. Adiós y hasta siempre”

INTERVENCIÓ DEL SR. JOAN SABATÉ 

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que en nom propi i en nom de les regidores i  
regidors del grup Socialista que no han intervingut directament en aquest torn d'intervencions en el darrer  
ple del mandat, voldria expressar com ja faig fer fa pocs dies davant dels mitjans de comunicació, el nostre  
agraïment a les tortosines i tortosins per haver-nos permès gràcies a la seva confiança democràtica, estar a 
la primer a línia de la gestió municipal al llarg d'aquests quatre anys i d'altres més anys. En el meu cas, vint  
anys, vuit dels quals com Alcalde. Això és un honor per a tots aquells que tenim voluntat de servei a la cosa  
pública, voluntat de servei a la societat i que a més a més, incorporem passió per Tortosa. Ha estat un 
honor, ha estat un privilegi que sense cap mena de dubte i com ja han dit els altres intervinents fora bo que,  
encara que és impossible, que la rotació en la responsabilitat municipal permetés que tota la ciutadania o el 
major nombre possible d'ells, poguessen compartir la tasca de gestió municipal. 

Vull també evidentment agrair a tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, la seva col·laboració al  
llarg d'aquests vint anys, la veritat és que són molts els treballadors i treballadores, funcionaris i personal  
laboral  de  la  casa,  però  tots  i  cadascun d'ells  han  tingut  sempre  una  actitud  sempre  de  col·laboració 
absolutament oberta en tots aquells responsables municipals i també amb els del grup Socialista i en mi  
mateix, per tant gràcies a totes i a tots i d'una manera especial, al Sr. José Luís Linage, Secretari General de  
la Corporació, en qui voldria reconèixer per extensió a tot el conjunt del personal de la casa.

Finalment un agraïment i una menció especial a totes i tots els regidors i regidores que al llarg de aquests  
vint anys a la Corporació Municipal, hem compartit mandat, alguns malauradament ja no hi són, és llei de 
vida, però en qualsevol cas, el meu agraïment vagi per totes i tots, perquè sense cap mena de dubte, en la 
millor intenció, tots i totes han treballat per Tortosa. Expresso la voluntat del nostre grup municipal i la meva 
personal, de continuar treballant pel nostre municipi, per la nostra ciutat i per la nostra gent, allà on siguem, 
dins de l'activitat social i política de Tortosa. 

INTERVENCIÓ DEL SR. JOAN SANAHUJA

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sanahuja qui manifesta que en primer lloc us vull dir que tot i comptar en la  
confiança de l'Alcalde Ferran Bel,  a  qui  agraeixo  aquesta  confiança,  vaig  decidir  de  forma personal  no 
continuar a optar com a regidor a l'Ajuntament de Tortosa, ja que creia i crec ferment que el meu lloc havia  
d'estar a Campredó. En aquests moments de recent constitució de l'Entitat Municipal Descentralitzada, la  
meva  prioritat  és  i  ha  de  ser,  la  consolidació  d'aquesta  nova  forma  d'administració  local,  que  ha  de 
representar un avanç important en el futur de Campredó i amb el conjunt del municipi. Per tant aquesta 
connexió seguirà amb tots vostès, els que continuara i amb els que s'incorporaran el proper dia 11 de juny.

En segon lloc i com avui és dia de despedides, voldria dir-los que ha estat un plaer treballar amb tots vostès, 
el grup Socialista, Iniciativa, el Partit Popular,  durant aquests quatre anys, però molt especialment amb els 
regidors i regidores de l'equip de govern i aquí, voldria remarcar, tant amb els del meu grup de Convergència  
i Unió, com els d'Esquerra Republicana.

Tanbé voldria donar les gràcies a tot el personal de l'Ajuntament, de tots els departaments, a tots sense  
distinció  i  molt  especialment  a  tot  el  personal  de  serveis,  des  del  Cap  de  Servei  al  personal  de 
l'Administració, de Mercats, de Cementiri, de la Brigada i Personal de Neteja.

També a moltes persones anònimes, gent del carrer, que amb les seves aportacions i suggerències ens han 
permès millorar certs aspectes de la ciutat i dels pobles del municipi.

Finalment demanar disculpes a totes aquelles persones, entitats o associacions, si en algun moment els he 
fallat o perjudicat, que tinguin clar que en cap moment hi havia aquesta intenció.

Per últim, desitjar molta sort a totes i tots els regidors que formaran el nou consistori a partir del proper dia  
11 de juny. 
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INTERVENCIÓ DEL SR. JORDI FOLQUÉ 

A continuació pren la paraula el Sr. Folqué, qui manifesta que avui en les meves darreres paraules com a 
regidor solament vull expressar la meva gratitud per l’oportunitat que he tingut  de participar en la gestió 
dels afers de la nostra estimada ciutat.

Ha estat per a mi un honor servir la ciutat des de la regidoria de Festes i Seguretat durant quatre intensos  
anys. Des de el primer moment se’m presentava una tasca engrescadora al capdavant de dues àrees tan  
dispars, però amb un objectiu comú, al servei dels nostres ser ciutadans i ciutadanes. Des de l’àmbit de la 
seguretat i des de l’espai de la festa i la promoció de la ciutat o com a regidor de barri, al cap i a la fi, des de  
l’Ajuntament, tota la nostra feina està adreçada cap a les persones i la millora de la seva qualitat de vida.  
Elles són el centre de la nostra gestió i vers elles orientem la nostra tasca, i s i fem una mirada enrere, sento 
que aquest objectiu s’ha complert. A hores d’ara, tenim un model festiu consolidat i acceptat pel conjunt de  
la ciutadania, basat en la combinació de la tradició i les novetats artístiques i ara és el moment d’afinar en  
aquesta  concepció  de  la  festa,  polir  aquelles  arestes  que  en  sobresurten  i  rectificar  algun  element 
dissonant,  però  amb  el  convenciment  que  hem  estat  treballant  pel  bon  camí.  En  el  meu  altre  àmbit 
d’actuació, la seguretat, ens queda un cos de policia eficaç i  proper al ciutadà. Durant la legislatura, la  
Policia Local ha fet un salt qualitatiu que la situat a l’alçada de les millors del país, amb l’estrena de la nova  
caserna i la incorporació de noves unitats, com la policia de barri, la unitat canina o unitat d’atenció a la  
víctima. Tot plegat, em sento orgullós d’haver treballat per millorar la seguretat ciutadana i la qualitat del cos  
de  policia.  Per  aixó,  una  agraïment  molt  especial  al  Inspector  JESUS FERNANDEZ  i  als  sots-inspectors 
FRANCES AMARE I JESUS ARASA, també a la resta de comandaments i a tot el cos de Policia Local per la  
feina feta – BEN FETA – GRACIES A TOTS PER LA VOSTRA DEDICACIO, ens queda un cos de policia eficaç i 
proper al ciutada, com he dit abans

No em queda més, benvolguts regidors i regidores, que acomiadar-me. Vull donar el meu agraïment a totes  
els  regidors  del  grup  municipal  de  Convergència  i  Unió,  companys  i  companyes  de  fatigues  durant  la 
legislatura, també faig partícips en aquest agraïment els regidors d’ERC, amb qui hem format un equip de 
govern sòlid, com han reconegut els ciutadans. Vull fer extensiu el meu agraïment als regidors i regidores de  
l’oposició, que malgrat alguna que altra discrepància, han desenvolupat correctament aquesta tasca tan 
necessària en les societats democràtiques. 

Més enllà dels membres de la corporació, el meu agraïment al personal que conforma les regidories sota la 
meva responsabilitat, tant la policia local com el de festes. Si hem puc sentir orgullós de la meva tasca 
durant  aquests  anys,  és perquè darrera  ha hagut  un equip humà que ha fet  possible,  amb il·lusió,  els  
objectius marcats i les tasques abans mencionades.

El meu agraïment especial a CRISTINA cap de Servei del departament de Festes i com no, a tots els que 
conformen el departament i també a tots els membres de la comissió de festes, indispensables en aquest  
món, les entitats de cultura popular i el món associatiu, el motor de les festes; els diferents espònsors, tant  
de Renaixement com de la  Cinta,  i  totes aquelles persones que han estat implicades en el  meu àmbit 
d’actuació, que si no les nomeno és per no oblidar-me a ningú i no ho voldria..

També un agraïment molt especial a tots els funcionaris de  l’Ajuntament i a tot el personal eventual - sense 
excepció – pel suport que sempre he tingut de tots ells. Moltíssimes, moltíssimes gracies a tots vatros.

Per últim , i no menys important, el meu sentit agraïment a l’alcalde, Ferran Bel, per haver confiat amb mi  
durant aquests quatre anys. Haver estat regidor i membre de l’equip de govern, ha estat un honor i un orgull,  
i a l’alcalde li dec el fet d’haver-ne format part. Deixar la corporació no implica que em retiri, solament es  
tracta d’un pas enrera de la primera línia, però segueixo al servei de la meva ciutat i a la disposició de  
l’alcalde. Moltes gràcies a tothom.

INTERVENCIÓ DEL SR. JOAN CABALLOL

Tot seguit pren la paraula el Sr. Caballol, qui manifesta que potser avui serà la intervenció més llarga que ha  
fet aquest regidor, però de ben segur no testimonia ni de llarg les intervencions que l'oportunitat de ser  
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regidor aquests quatre anys, ens han permès a un servidor  i per tant l'oportunitat de participar en primera 
línia en el govern de la ciutat. 

Això d'acomiadar-se sembla que hagi de ser un moment trist i ho semblaria i en el cor ho tenim en part  
també és veritat, però de fet és el final de curs de quatre anys i per tant és un moment de celebració. És un 
moment d'agraïment i de satisfacció pel deure complert, de la celebració de complir amb el compromís que 
ens havíem compromès, no solament jo, sinó tots els que estem en aquest plenari en la condició de regidors 
i regidores i d'Alcalde. 

Farà algo més de quatre anys, les bases i començo per aquí, la referència de per què un arriba aquí, les 
bases del local d'Unió van pensar que podia ser que encapçales per part d'Unió la llista amb Convergència i  
Unió i amb el cap de Ferran Bel i van decidir en assamblea per unanimitat i en una confiança també de tot el  
treball  i  de la  gent que m'acompanyava en aquell  moment d'Unió.  Per  tant  comença tot aquest procés  
democràtic  quan l'assamblea decideix  que un participe en aquest plenari,  després el  ciutadans van fer  
confiança al projecte i a la llista que el Ferran Bel presidia i que presideix i que va fer que Convergència i  
Unió fos la guanyadora de les eleccions al 2007. Després degut al conjunt i la confiança també en el treball,  
ho han dit altres companys aquí, en la conformació de l'equip de govern i també la conformació d'un pla de  
treball  que ens ha permès ser eficients i útils a la ciutat, tremendament útils, penso jo en aquest sentit. 

Així doncs, l'oportunitat que avui se'm dóna de poder-me acomiadar d'aquest plenari, he de dir que és el  
moment més nerviós que he passat en tota la legislatura, he de ser sincer, perquè mai saps si et deixaràs 
alguna cosa per dir. No faré els sis folios que li he dit a l'Alcalde que faria, però si que vull dir amb tota  
cordialitat unes quantes coses i centrar-me en l'agraïment.

Molts dels que m'heu presidit en la paraula ja han dit moltes coses i coincideixo amb el cent per cent amb el  
que han dit, també molt amb la reflexió que ha fet el Sr. Martín, en el sentit de l'ètica en la política i el valor  
de la política en la societat, sinó hauríem d'optar per la dictadura, és una cara o l'altra i amb això penso i sóc  
molt dur en aquest pensament, costa molt aixecar la democràcia, ha costat molt aconseguir-la, han mort  
molta gent per aconseguir-la i nosaltres l'estem intentant dignificar com podem i potser no ho farem el millor 
de tot, però ho fem amb tot el cor i tota l'ànima i a vegades és injust alguns tractes, és cert això.

Primer vull agrair a la meva família, a la meva dona l'Emma, als meus fills, ja que ells en tot moment han fet 
bona cara, abans també el Jose ho deia respecte a la seva família, no he tingut mai cap retret per part d'ells,  
al contrari, han acceptat tota la dedicació, la meva vocació al servei públic i m'han permès fer aquesta tasca 
amb total llibertat, amb total  participació amb l'equip de companys que hi estàvem. A ells els hi he de 
dedicar aquesta legislatura, ja que ells han suportat la pressió, el treball,  la dedicació i  l'obsessió  que  
aquest home té a vegades en les coses que fa.

En segon lloc i cada cosa l'he posat en l'ordre que m'ha semblat, el Ferran Bel. Ferran ens coneixem des de 
fa molts anys, hem coincidit en la vocació política, en la formació doctrinal també i la veritat que formar part 
d'aquest equip ha sigut un gran plaer. Primer que res, per la qualitat humana de les persones que m'han 
acompanyat, totes, les que hem estat governant, les que es van quedar que no van entrar en la llista, però jo 
d'entrada va ser un treball positiu, entusiasta, per construir, per fer, per treballar. Crec que hem treballat 
colze a colze amb un objectiu comú, Tortosa, tots els tortosins i tortosines. També tota la resta de companys 
regidors i regidores d'aquesta Corporació,per la cordialitat i la participació als òrgans i comissions en les que 
he estat membre.

Voldria fer una menció especial aquí també, a la portaveu, a la nostra portaveu la Meritxell, no ha calgut que  
nosaltres féssem grans intervencions, perquè ella s'ha carregat el “moxuelo” de les intervencions i li ha tocat  
moltes vegades defensar a capa i  espasa la feina feta i  com ho han fet i  li  voldria dedicar també part  
d'aquest  treball,  ha  sigut  un  dels  motors  importants  per  a  que  aquest  equip  funcione  i  li  vull  agrair  
públicament.

També penso i concretant un tercer lloc al personal de l'Ajuntament de Tortosa. Realment des de fora a  
vegades la gent opina el què opina i és molt difícil valorar la feina pública. Aquí vull començar pel Secretari  
de la Corporació, ho han fet altres companys que m'han presidit la paraula, amb el qual Sr. Linage, coincidim  
tots amb la seva feina i amb la feina d'aquesta Secretaria General, també òbviament gràcies al Gerent,  pel  
seu treball, pel que l'hem fet patir de veritat li hem fet guanyar el càrrec a pols, de veritat, però penso que 
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s'han apuntalat unes reformes i un prestigi del funcionament del propi Ajuntament i dels professionals que  
el  conformen per  tal  de  que  realment  donin  millor  servei  públic.  També aquí  voldria  fer  un  agraïment  
especial a tots els treballadors que han treballat i que m'ha tocat dirigir, coordinar i dirigir com a Regidor, 
entre ells seria tota la gent de l'IMACT, la Maria José Bel, tot l'equip de Promoció Econòmica que també  
m'han donat suport, amb la Marion com a Cap, també voldria fer una menció especial aquí al Joan Baiges i  
també a la Carme, perquè encara que estaven en una unitat que era tot el nucli antic, han fet un gran treball 
i han contribuït realment a fer créixer el què és l'àmbit de comerç i la cohesió comercial de la ciutat de 
Tortosa. També no em voldria deixar l'equip de la biblioteca amb la Irene Prades, sabeu que és una militant  
dels llibres i una militant de la biblioteca i necessitem gent així per encapçalar aquests llocs.

Finalment a tota la societat tortosina per la seva confiança i estima, per la seva correcció en indicar les  
errades que un ha fet personalment moltes coses i que li han ajudat a corregir amb l'actitud i el respecte  
pels altres. També voldria agrair especialment a totes les entitats culturals, associacions, a l'associació de 
veïns del Temple fonamentalment perquè ha sigut on m'he relacionat més, molts voluntaris de la biblioteca, 
de l'arxiu, les associacions de comerciants, tots ells m'han ajudat a créixer com a persona, a contemplar a  
vegades la realitat des de diferents prismes, enriquir-me i no tenir judicis per fets.

També demano disculpes per les errades o les omissions que ha vegades he tingut en aquest servei, penso  
que ho ha patit algun ciutadans, alguns t'ho han dit, altres no t'ho han dit, està clar això, però sempre penso  
que cada nit, almenys està en el meu pensament, de demanar disculpes i perdó per les errades, perquè tinc  
el costum de fer-ho i potser amb això no em salvo de que algú hagi patit alguna errada meva, però sempre  
he tingut la voluntat de diàleg, de servei.

Trobaré a faltar moltes coses, les comissions de govern, que no duren un quart d'hora, ni deu minuts o 
quinze, duren hores a vegades, però duren amb la discussió i  en un diàleg constructiu, en un diàleg a  
vegades de donar-nos una mica de canya, però que ens han ajudat a créixer a pensar que el servei públic  
era el primer que havíem de complir i per tant en no relaxar-nos en cap dels sentits. 

És d'agrair el contacte amb moltes persones de la ciutat, de la cultura, que són autèntics militants culturals,  
gent  que  dóna  exemple  i  testimoni  de  com fer  créixer  la  ciutat  amb la  cultura  i  que  m'han  ensenyat  
moltíssimes coses amb tots els àmbits.

També trobaré a faltar arribar puntualment tard a les cites de la premsa, la premsa també ho trobarà a 
faltar, jo no els trobaré a faltar, vull agrair també especialment molt a la premsa la seva implicació a assistir  
a vegades a hores que no siguin potser tant còmodes en actes de cultura que han estat convocats. Els hi 
agraeixo  sincerament  la  seva  consideració,  en  haver-se  preocupat  en  transmetre  les  notícies  el  millor  
possible i també des d'aquí el meu agraïment aprofitant la seva presència avui aquí.

Finalment dir que és un fins aviat, penso continuar activament amb la política, com deia molt bé abans el Sr.  
Jordi amb un pas enrere, perquè hi ha gent amb molt més valor que un servidor que emprendrà el pròxim 
govern, però amb totes les ganes de ser un ciutadà com sempre he participat amb la ciutat i contribuir i fer  
créixer la ciutat i contribuir també a generar feina i treball en los temps que venen, que són complicats, però  
s'ha de fer. Per tant agraeixo a tots de tot cor, als companys que esteu aquí regidors i regidores, els que  
continueu i els que no continuareu, de veritat de tot cor, gràcies per la vostra amistat i per la vostra sincera  
col·laboració. 

INTERVENCIÓ DEL SR. ALCALDE 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, qui vol donar unes paraules de final de mandat, en primer lloc, 
en nom propi voldria fer un agraïment a tots els regidors i regidores que han estat entre nosaltres al llarg 
d'aquest mandat en aquesta Corporació, els que han estat menys temps 7 mesos i els que porten ja més 
temps, vint anys, els que estem avui aquí  que ens despedim i també voldria tenir presents avui aquí tant al  
Sr. Rafel Lluís com al Sr. Antonio Faura, que ja s'havien despedit, però que també han format part d'aquesta 
Corporació al llarg d'aquests quatre anys. Un agraïment per la feina feta, ja sigui com deia des del govern o  
ja sigui des de l'oposició, agraïment pel vostre compromís en la ciutat i en l'Ajuntament i un agraïment que  
també faig extensiu a les vostres famílies que segurament no han gaudit directament de la possibilitat de 
poder treballar per la ciutat i en canvi han patit l'inconvenient de no tenir-vos al seu costat, igual que els  
amics i els companys de professió. En tot cas, jo aquest agraïment el voldria fer extensiu a tots, als tretze  
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que avui marxeu i als que continuarem al llarg d'aquests quatre anys.

Si em permeteu dos referències especials. Simplement per antiguitat, al Sr. José Martín i al Sr. Joan Sabaté,  
ja que els dos han estat durant cinc mandats a aquesta casa. José Martín moltíssimes gràcies, igual com he  
dit als altres companys, per tota la feina feta i també moltíssimes gràcies per aquesta reflexió en positiu que 
ens deixes damunt la taula. Al Sr. Joan Sabaté, que ha estat no només vint anys regidor, sinó vuit anys 
Alcalde, per tant moltíssimes gràcies per la teva feina, com a regidor, com a membre de l'equip de govern i a 
la vegada com Alcalde, més enllà de les discrepàncies polítiques que hem pogut mantenir, avui en nom propi 
i en nom de tota la Corporació que represento i de les Corporacions anteriors, vull deixar constància del  
vostre agraïment per la feina feta.

A tots vosaltres, jo crec que també ha sortit, treballar per Tortosa és pot treballar des de molts de llocs i  
molts de vosaltres heu estat treballant per Tortosa abans de ser regidors, heu estat treballant per Tortosa 
quan heu sigut regidors i estic segur que continuareu treballant per Tortosa desprès de ser regidors, més 
enllà del compromís polític i més enllà d'estar en primera línia política o estar en un segon lloc, segur que 
des de la  vostra  activitat  professional,  des del  vostre  compromís,  en  els  vostres  barris,  en  els  vostres 
entitats,  continuareu  fent-ho   i  jo  com Alcalde,  l'únic  que desitjo  és  tenir  la  vostra  col·laboració  allí  on 
estiguésseu i en tot cas també dir-vos que mentre sigui Alcalde al vostre servei. 

Si em permeten també una referència personal, deixar constància que per mi aquests anys ha estat un 
veritable honor ser Alcalde de la meva ciutat, ja que és una responsabilitat més que apassionant i més 
important que pot tenir qualsevol persona que en la seva vida es dedica a l'activitat política. Vull  deixar 
constància de l'agraïment a tots els qui ho han fet possible aquests quatre anys, perquè no només han fet  
possible que sigui Alcalde sinó que desenvolupe aquesta tasca. En primer lloc a tots els membres de la  
Corporació, als de govern per raons òbvies i als de l'oposició perquè també amb les vostres crítiques i amb  
les vostres intervencions i  amb les vostres aportacions també ens heu ajudar a ser millor i  a fer millor  
aquesta responsabilitat.

Si em permeteu voldria tenir unes paraules especials per als dotze companys regidors i regidores, ha estat 
un plaer, un veritable plaer poder governar amb vosaltres, els dos grups municipals i si em permeteu una 
referència especial als cinc que no continuaran amb l'acció de govern, tant al Joan Sanahuja, Jordi Folqué i  
Joan Caballol i a Valentí i  a Ricard, només tinc paraules d'agraïment per la feina, per la complicitat, en  
ocasions defensant cadascú la nostra posició, una posició que sempre hem intentat compaginar. A tots cinc 
el meu agraïment que també faig extensiu als Presidents de les EMD's, al Sr. Pere Panisello, Josep Cugat, a 
l'Alcade pedani de Vinallop, Sr. Josep Audí i a la Sra. Esther Vidal, Alcadessa – pedania del Reguers, també 
moltíssimes gràcies i m'agradaria que ho féssiu extensiu a tots els membres del Consell Assessors, a les  
EMD's i als pobles que configuren el municipi 

Un agraïment  també especial  per  aquests quatre anys als  treballadors i  funcionaris  de l'Ajuntament de  
Tortosa, no nombraré cap per no deixar-me a ningú, a tots sense excepció el meu agraïment. Heu demostrat 
que heu treballat per la institució , heu treballat per la ciutat  més enllà de la direcció política que hi pugui  
haver a l'Ajuntament de Tortosa i si em permeten un agraïment també als treballadors eventuals que es van 
incorporar en aquest projecte a l'Ajuntament de Tortosa fa quatre anys i que també han estat una peça  
fonamental .

Agraïment a la ciutadania, a totes les entitats, associacions, clubs i entitats de la ciutat per aquests quatre  
anys d'aportacions i de complicitats. Més enllà vull deixar constància que qualsevol error que s'hagi produït  
al llarg d'aquests quatre anys és imputablement imputable directament a l'equip de govern i amb mi mateix,  
per tant també deixo constància de les meves disculpes a totes aquelles persones que al llarg d'aquests  
quatre anys els he decepcionat o no els he satisfet. 

Per acabar agrair-los a tots vostès el seu treball per la ciutat de Tortosa, el treball fet fins ara i el treball futur.  
Moltes gràcies i amb aquestes paraules acabaríem aquesta sessió plenària.

*-*-*

I no havent més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió, a les vint hores i quaranta-cinc  
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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El secretari Vist i plau
L’alcalde
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