
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
15/2011

BEL ACCENSI, FERRAN
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA
BEL GUERRERO, DOLORS
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE
CHERTÓ ROIG, NURIA
CID GARCIA, ROSA
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER
FERRÉ FANDOS, ALFREDO 
FORCADELL TORRES, JAUME
GAMUNDI VILA, ALICIA
JORDAN FARNÓS, JORDI
LEHMANN MOLES, EMILI
MONCLUS BENET, JOSEP FELIP
PANISELLO CHAVARRIA, PERE
PINO HOMEDES, JOAQUIN 
ROIGE PEDROLA, MERITXELL
SABATÉ IBARZ, ANTONI
TOMAS AUDÍ, DOMINGO 
VIDAL SABATÉ, ESTHER
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE
VIÑUELA LOPEZ, BEATRIZ

A  la  Casa  Consistorial  de  l'Ajuntament  de 
Tortosa, sent les dotze hores del dia  onze de 
juny del dos mil onze, es reuneixen, en primera 
convocatòria,  les  persones  relacionades  al 
marge, les quals han estat prèviament citades 
en legal forma, a l'objecte de celebrar la sessió 
constitutiva del nou Ajuntament del municipi de 
Tortosa,  resultant  de les Eleccions Locals  del 
passat 22 de maig , amb subjecció al següent: 

ORDRE DEL DIA

01. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT.

02. COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS I PRESA DE POSSESSIÓ DELS NOUS REGIDORS.

03. CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ 

04. ELECCIÓ D'ALCALDE

05. PROCLAMACIÓ I PRESA DE POSSESSIÓ DE L'IL.LUM. SR. ALCALDE 

01. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT.

El senyor Secretari General de la Corporació manifesta als Srs. Regidors electes que de conformitat amb l’article 
196.1 de la Llei Orgànica de règim general electoral, es va a procedir a constituir el nou Ajuntament de Tortosa 
elegit en les eleccions del passat 22 de maig i que comprovades les seves credencials resulta ser els senyors 
Francisco Javier Dalmau Salvia i Jordi Jordan Farnós, el de més edat i el més jove, respectivament, havent de 
constituir ambdós la Mesa d’edat.

A continuació davant el senyor secretari presta jurament del seu càrrec i  es possessiona del mateix, el Sr. 
Francisco Javier Dalmau Salvia, qui passa a presidir la Mesa. 

Acte seguit, el Sr. Jordi Jordan Farnós, compareix davant el senyor president de la Mesa qui promet per la seva 
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Tortosa, amb la 
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat  i respecta i observar  
l'Estatut d'Autonomia com a norma institucional bàsica de Catalunya, tot això ho prometo per imperatiu legal i 
sense renunciar  d’autodeterminació del  meu país Catalunya. Acte seguit  la  Mesa d'edat queda vàlidament 
constituïda amb els següents membres:

1



M E S A  D ' E D A T

PRESIDENT: Sr. Francisco Javier Dalmau Salvia, regidor electe de major edat.

VOCAL: Sr. Jordi Jordan Farnós, regidor electe de menor edat.

SECRETARI: Sr. José Luis Linage Díez, Secretari de la Corporació.

02. COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS I PRESA DE POSSESSIÓ DELS NOUS REGIDORS.

A continuació per ordre del President, són cridats pel Sr. Secretari seguint l'ordre resultant de l'aplicació de la Llei 
d'Hont, els regidors electes, a fi de que presentin les seves credencials i prestin la promesa o jurament prevista 
al R.D. 707/79, de 5 d'abril, cosa que efectuen de la següent forma:

BEL ACCENSI, FERRAN CiU Juro
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA CiU Juro
PANISELLO CHAVARRIA, PERE CiU Prometo
CHERTÓ ROIG, NÚRIA PSC-PM Prometo
LEHMANN MOLES, EMILI CiU Juro
ROIGE PEDROLA, MERITXELL CiU Prometo
MONCLUS BENET, JOSEP FELIP ESQUERRA-AM Prometo, per imperatiu legal per la 

meva consciència i honor, complir 
fidelment  les  obligacions  del 
càrrec de regidor de l’Ajuntament 
de Tortosa, amb la lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució 
com  a  norma  fonamental  de 
l’Estat  i  respectar  i  observar 
l'Estatut d'Autonomia com a norma 
institucional bàsica de Catalunya.

FORCADELL TORRES, JAUME IETE Prometo,  per la meva consciència 
i  honor,  complir  fidelment  les 
obligacions  del  càrrec  de  regidor 
de l’Ajuntament de Tortosa, amb la 
lleialtat  al  Rei,  i  guardar  i  fer 
guardar  la  Constitució  com  a 
norma  fonamental  de  l’Estat  i 
respectar  i  observar  l'Estatut 
d'Autonomia  com  a  norma 
institucional  bàsica  de Catalunya, 
això  ho  prometo  per  imperatiu 
legal  i  sense  renunciar 
l’autodeterminació de Catalunya .

TOMAS AUDI, DOMINGO CiU Prometo
SABATE IBARZ, ANTONI PSC-PM Prometo
CID GARCIA, ROSA CiU Juro
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE CiU Prometo
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE PxC Prometo
DEL PINO HOMEDES, JOAQUIN CiU Juro
BEL GUERRERO, DOLORS PSC-PM Prometo
VIDAL SABATÉ, ESTHER CiU Prometo
GAMUNDI VILA, ALICIA ESQUERRA-AM Prometo, per imperatiu legal per la 

meva consciència i honor, complir 
fidelment  les  obligacions  del 
càrrec de regidor de l’Ajuntament 
de Tortosa, amb la lleialtat al Rei, i 
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guardar i fer guardar la Constitució 
com  a  norma  fonamental  de 
l’Estat  i  respectar  i  observar 
l'Estatut d'Autonomia com a norma 
institucional bàsica de Catalunya.

FERRE FANDOS, ALFREDO CiU Prometo
VIÑUELA LOPEZ, BEATRIZ CiU Juro

03. CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ I ELECCIÓ D’ALCALDE.

A continuació el senyor President de la Mesa declara constituïda la nova Corporació del municipi de Tortosa, 
integrada pels regidors anteriorment relacionats, assistits pel secretari, Sr. José Luís Linage Díez.

Tot seguit, el senyor Secretari dóna compte de les disposicions aplicables a l'elecció de l'Alcalde, de conformitat 
amb l'art. 196, apartats a), b) i c) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

04. ELECCIÓ DE L'ALCALDE

A continuació la Presidència exposa al Consistori que de conformitat amb el preceptuat en la Llei Orgànica del  
Règim General Electoral, es va a procedir mitjançant votació secreta a l'elecció de l'Alcalde de l'Ajuntament de 
Tortosa, als efectes del qual han presentat candidatura els següents Caps de llista:
 
1. Ferran Bel i Accensi
2. Jaume Forcadell Torres 
3. Francesc Xavier Dalmau Salvia
4. Sr. Jordi Pere Casanova Panisello

Seguidament la  Presidència ordena al Sr.  Secretari  que precedeixi  a cridar als senyors regidors i  senyores 
regidores, per l'ordre en què han sigut elegits seguint la Llei d'Hont i dipositen a l'urna sobre tancat el seu vot. 

Acabada la votació es procedeix a l'escrutini, sent el següent resultat:

* Sr. FERRAN BEL ACCENSI, DOTZE VOTS.

* Sr. JAUME FORCADELL TORRES , DOS  VOTS.

* Sr. FRANCESC XAVIER DALMAU SALVIA, UN  VOT.

* Sr. JORDI PERE CASANOVA PANISELLO, UN VOT 

* VOTS EN BLANC, CINC VOTS

05. PROCLAMACIÓ I PRESSA DE POSSESSIÓ 

Seguidament a la vista del resultat de la votació, i atès que el Sr. FERRAN BEL ACCENSI ha obtingut DOTZE VOTS, 
que constitueix la majoria absoluta dels membres de la corporació, el Sr. President de la Mesa d'Edat, proclama 
Alcalde del Municipi de Tortosa el Sr. FERRAN BEL ACCENSI.

A continuació el senyor Ferran Bel Accensi, presta jurament del càrrec d’alcalde del Municipi de Tortosa amb 
subjecció a la fórmula prevista en el RD 707/79, de 5 d’abril,  i acte seguit el president de la Mesa d’edat li lliura 
el bastó de comandament de la ciutat, possessionant-se del seu càrrec i passant  a presidir la sessió.

A  continuació  el  Sr.  Alcalde  concedeix  la  paraula  als  diferents  caps  de llista,  els  quals  fan  les  següents  
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intervencions:

INTERVENCIÓ DEL SR. JORDI PERE CASANOVA PANISELLO, CAP DE LLISTA DE LA CANDIDATURA DE 
PLATAFORMA PER CATALUNYA 

Excel·lentíssim senyor Alcalde, senyores i senyors regidors, ciutadans i ciutadanes de Tortosa, amics i amigues. 

En el present acte de constitució de la nova Corporació, després del resultat de les passades eleccions, on els  
tortosins van expressar democràticament la seva voluntat a través de les urnes, vull abans que tot felicitar al Sr. 
Ferran Bel, que ha encapçalat la llista més votada, alhora que vull agrair el suport que lliure i democràticament 
ens han donat les 800 persones que han fet possible que avui Plataforma per Catalunya sigui en aquest acte. 

El nostre vot a nosaltres mateixos, es fonamenta en que cap partit dels aquí presents, no s'ha mostrat interessat 
en arribar a cap acord amb nosaltres per tal de complir el nostre programa i perquè la nostra missió aquí, no és 
nomenar un alcalde o traure un altre, sinó intentar el compliment del nostre programa. 

La campanya electoral ha estat molt dura per nosaltres, s'ha dit de tot del nostre partit, mentides i fal·làcies a 
grapats,  però al final la veu del poble ens ha posat aquí on correspon, a una formació política, democràtica,  
lliure, plural e independent, com és Plataforma per Catalunya.

Senyors del sistema, no han pogut en nosaltres, el projecte identitari que representem creix per tot Europa i 
evidentment per Catalunya. Senyors del sistema, a les taules electorals no hi havia dues urnes, una per vostès i 
una per a nosaltres, els nostres vots han sortit de les mateixes urnes que els seus, per molt que això els dolgui, 
es tindran que anar acostumant,  però no han de tenir  por de nosaltres,  no es creguin les seves pròpies 
mentides o les de la premsa o les del seu superior, Plataforma per Catalunya està aquí per sumar, no creiem en 
personalismes ni  en  partits,  creiem en propostes  i  així  actuarem en  conseqüència,  si  les  propostes  que 
tinguéssem que votar, són positives i beneficioses per a Tortosa, evidentment votarem que sí,  si és tot el  
contrari, senzill i clarament votarem que no. Tinguin molt clar que durant aquests quatre anys de legislatura els 
marcarem molt curt i no deixarem passar ni una sola acció de discriminació contra la gent de casa en favor dels  
immigrants, no en deixarem passar ni una sola, perquè a la gent de casa, ja pot estar ben tranquil·la de que no 
els defraudarem i que estaran ben orgullosos d'haver dipositat la seva confiança en la meva persona i el meu 
partit. Denunciarem tot el que vagi en contra de la nostra idea de societat i presentarem totes les mocions que 
facin falta, perquè primer siguin els de casa com hem dit tota la campanya.

La nostra formació ha aconseguit 67 regidors a tota Catalunya i com és normal, una ciutat com Tortosa no podia 
quedar al marge d'un moviment que ha suposat una sotragada històrica per als partits del sistema, que ara 
estan nerviosos amb l'espectacular creixement del nostre partit arreu de Catalunya. 

Avui comença una nova manera de fer política a Tortosa i no trigaran molt tots vostès a adonar-se'n.  Moltes 
gràcies i visca Tortosa. 

INTERVENCIÓ DEL SR. FRANCESC XAVIER DALMAU SALVIA, CAP DE LLISTA DE LA CANDIDATURA 
DEL  PARTIT POPULAR.

Senyor Alcalde, Senyores Regidores, Senyors Regidors, Tortosines, Tortosins:
 
En primer lloc, vull que les meves paraules aixequen el vol per entre l’aire primaveral d’aquest Saló de Plens  
portant l’agraïment a totes les persones del Municipi que, fent us del dret constitucional al vot, van dipositar, 
el passat 22 de maig, la seva confiança en aquest Consistori. També  felicitacions fraternals a les Regidores i 
Regidors que haveu pres possessió del càrrec, afegint, des del record, un reconeixent als Alcaldes, regidores 
i regidors que han estat membres d’aquesta Corporació.

Il·lustríssim Sr. Ferran Bel, Alcalde de Tortosa i President de la Corporació Municipal, a la taula, davant seu,  
diposito un pom distingit, d’aquestes felicitacions. En escullo dos: la primera, per haver obtingut el major  
nombre de vots en els 32 anys de democràcia a l’Ajuntament de Tortosa i,segona, per les seves especials  
capacitat i talent per a sintonitzar amb la política i amb l’electorat votant. 

En segon lloc, unes breus reflexions:
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Primera. Del total dels electors, un 40,77 % es van abstenir de votar; xifra que, unida a la del vot en blanc,  
ens fica davant d’una realitat de característiques i dimensions preocupants, a la que els gestors i els polítics  
dels municipis hem i han de donar,en el seu respectiu grau de responsabilitat resposta urgent i adient. Cal 
regenerar conceptes i valors, actituds i actuacions. Cal, sobre tot,escoltar atentament i valorar acuradament 
la veu de tota la ciutadania.

Segona. Avui, finalitzat el temps electoral, constituït l’Ajuntament de Tortosa pel període 2011-2015, hem de 
treballar i  complir  tots els compromisos adquirits  per tots nosaltres amb totes les tortosines i  tortosins, 
ajudats per l’ molt estimable tasca dels funcionaris de aquest Ajuntament. 

Tercera.  La crisi  econòmica i  l’atur;  la convivència, la seguretat i  el  civisme;la Vegueria i  l’exercici  de la 
Capitalitat, les retallades a l’estat del benestar; i tants altres problemes importants,en el present i pel futur  
de Tortosa esperen solucions correctes que, considero, han de aconseguir-se, majoritàriament, des de la 
tècnica i la gestió. Per tot això, situats en un present dur i preveien un futur difícil per tots i, també, per a 
Tortosa i la  ciutadania tortosina, es perquè creiem necessària i demanem ara, una acció urgent, sincera, 
unitària, i realista.

Finalment, el Grup Municipal Popular ocupa, avui, un espai modest en aquest Consistori però no serà petita  
la  tasca  d’oposició,  que  exercitarem de  manera  independent,  ferma  i  constructiva,  sobre  la  base  dels  
nostres compromisos electorals. Defensarem la Ciutat, ficant-nos, quan aquesta defensa ens ho exigeixi, a 
disposició de l’equip de govern però també, sempre, sempre, al servei de Tortosines i Tortosins.
 
Desitjo que tots tingueu salut, que visqueu en pau i que fresseu i rabegéssiu el be. Moltes gràcies

INTERVENCIÓ  DEL  SR.  JAUME  FORCADELL  TORRES,  CAP  DE  LLISTA  DE  LA  CANDIDATURA 
D'INICIATIVA ENTESA PER TORTOSA ENTESA.

Senyor Alcalde, senyores regidores, senyors regidors, senyores i senyors. Si em permeten, una salutació molt 
especial als companys i companyes amb qui hem compartit treball durant aquests últims quatre anys. Molts  
cops hem tingut alguna diferència política, però he de dir que personalment sempre ha existit cordialitat i  
respecte i per tant vull expressar que ha estat un autèntic plaer treballar amb vatros per Tortosa. 
 
Vull començar esta intervenció felicitant a les regidores i els regidors que avui han pres possessió del seu  
càrrec. Són temps difícils per a la política. La crisi econòmica està accentuant l’allunyament de la societat de  
la política, i tot i que per separat cadascun dels grups municipals d'aquest plenari, i fins i tot cadascun i  
cadascuna de natros, tindrà els seus propis objectius durant el mandat, crec que les persones que formem  
part d'aquest Ajuntament, d'aquest plenari, hem de tenir un objectiu comú que ha de condicionar els nostres  
actes durant els pròxims quatre anys: que és demostrar que la política és part de la solució, i no pas del 
problema com alguns pretenen explicar.  
 
Per  tal  d’aconseguir-ho,  haurem de fer  diverses  coses  i  tinc  la  seguretat  que una  d'elles  serà  superar  
l’ambient de crispació que s’ha viscut en esta sala durant els últims quatre anys, i reforçar la idea davant la 
ciutadania  de  que  estem  aquí  per  a  buscar  solucions  als  seus  problemes,  i  no  per  a  protagonitzar  
discussions eternes i estèrils que no fan altra cosa que fomentar la ja famosa desafecció política. Espero, 
per tant, que este mandat sigue el mandat del diàleg, que sigue també el mandat dels acords de ciutat. En 
aquest sentit proposem i posem avui ja sobre la taula, aquells grans acords, aquells pactes de ciutat que 
vam proposar en campanya: la presentació de Tortosa com a candidata a Patrimoni de la Humanitat, com a  
síntesi de l’aposta inequívoca pel turisme cultural i per la recuperació del patrimoni com un eix vertebrador  
de la recuperació econòmica de Tortosa, la redacció d’un Pla Estratègic, del qual hem parlat molt durant  
aquests quatre anys, però hem treballat molt poc, i un acord sobre les mesures que en aquest plenari es 
poden prendre, de manera immediata, per  pal·liar els efectes de la crisi en l’àmbit local. Els efectes que 
aquesta crisi econòmica té sobre la nostra ciutadania.   
 
Però de tota manera, este ambient amable, este diàleg que insisteixo a reclamar des de fa quatre anys, no  
és  incompatible  amb  el  debat.  I  debatrem.  Debatrem  sobre  la  necessitat  de  dissenyar  un  horitzó  de  
prosperitat per a la nostra ciutat. Debatrem sobre la conveniència de revisar el que ha estat el nostre model  
de desenvolupament econòmic, i la possibilitat d’explotar les nostres potencialitats, que són moltes i ens 
han de permetre encarar el futur amb optimisme. Debatrem sobre quines són les millors solucions per tal de 
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garantir  la  cohesió  social  i  la  igualtat  d’oportunitat  entre  tots  els  tortosins i  tortosines.  I  aquest  debat,  
probablement, generarà confrontació política.
 
Per tant, avui reitero el meu compromís d’ara fa quatre anys. Una oposició ferma, contundent quan calgue,  
però també constructiva. L’any 2007 ens hi vam comprometre i hem complit. I és que no podem oblidar 
perquè estem aquí. No hem d’oblidar mai, passe el que passe, que la nostra obligació és buscar solucions  
per a la ciutadania de Tortosa. Això implicarà, necessàriament, els acords de què parlava. Però també la 
confrontació quan pensem que el que està en joc és l’interès general i la viabilitat social i econòmica de la  
nostra ciutat i el nostre ajuntament. 
 
Avui també he de felicitar CiU i l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel. Els resultats electorals que ha obtingut són  
històrics,  i  això  bé  val  una felicitació.  És  sabut  que  no ens  agraden les  majories  absolutes,  i  que  ens 
preocupa com gestionarà aquesta situació. Però el que sí ens agrada és la democràcia, que la gent pugue  
dir la seua, i la gent ha dit alt i clar que CiU ha d’iniciar una etapa de domini absolut de l’orientació política  
de la ciutat. Ho respectem i ho acceptem. Però estarem atents a la manera en què s’administra aquesta  
confiança.
 
I és que avui, per diverses raons, estem en condicions de dir, amb tota la humilitat però també amb tota la  
convicció,  que  a  la  nostra  ciutat  bona  part  de  l’alternativa  a  CiU  passa  pel  grup  que  tinc  el  plaer  de 
representar. Hem crescut electoralment, i aprofito l’ocasió per expressar el nostre agraïment als tortosins i  
tortosines  que  han  confiat  en  natros.  Estos  resultats,  units  a  la  qualitat  del  nostre  grup  humà  i  a  la  
coherència del nostre projecte polític, ens configuren avui com l’aposta més sòlida de l’esquerra a Tortosa.  
Volem ser el pal de paller a partir del qual s’articule una alternativa al seu govern, senyor Alcalde. Això no  
alterarà  la  nostra  manera de fer  política,  sincera,  transparent  i  directa,  sinó  que l’ha  de  reforçar.  Una  
alternativa política real, avui, ha de recollir les demandes de canvi que ens arriben de la societat, ha de  
millorar el diàleg amb el teixit social, la transparència en la gestió i la participació ciutadana com a element 
indestriable del dia a dia de les institucions. 
 
Finalment, vull acabar agraint en nom meu i en el deu meu company de grup, Jordi Jordan, el treball de les  
persones que han participat en el nostre projecte polític durant estos quatre anys i a la campanya electoral. 
Avui és difícil, molt difícil, trobar persones que, de manera desinteressada, dediquen part del seu temps a 
treballar per la societat, i que a més ho facen amb esta il·lusió i esta intensitat. 
 
Bé, que tinguem tots plegats sort i encert en este mandat. La nostra sort i el nostre encert seran la garantia 
de que estem construint un futur millor per a la nostra gent i per a les properes generacions de tortosins i  
tortosines.  Moltes gràcies.
 
INTERVENCIÓ DEL SR. JOSEP FELIP MONCLUS BENET , CAP DE LLISTA DE LA CANDIDATURA D'ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA 

Il·lustríssim senyor Alcalde, companyes i companys de la Corporació, regidores i regidors, secretari, tortosins, 
tortosines, els que esteu aquí i els qui no esteu aquí, bon dia a tothom.

Abans que res, deixeu-me que agraeixi als 1221 tortosines i tortosins que ens van donar suport a les idees i al 
projecte que Esquerra Republicana de Catalunya de Tortosa portava per a aquestes eleccions. Eren idees i 
projectes que estaven pensades per a les persones, per a millorar la seva qualitat de vida, per intentar fer de 
Tortosa encara més saludable. També voldria aprofitar per a justificar el vot, un vot que l'hem fet en blanc, 
perquè entenem que davant de la força que la ciutadania, més del 49% dels electors ha donat al grup de 
Convergència i Unió, no tenia sentit votar-nos a nosaltres mateix. Convergència i Unió, senyor Alcalde, li toca ara 
governar, li toca ara assumir les responsabilitats que tanta gent de Tortosa li han donat. També voldria justificar, 
perquè varem declinar l'oferiment que el Sr. Ferran Bel com encapçala el partit de Convergència i Unió ens va fer 
per formar part del govern municipal. Bé seria per dos raons: Primer raó, perquè aquest partit a nivell d'aquí 
representa i encapçala, defensa unes directrius neoliberals que a nivell de Tortosa ens porten per exemple, a 
que es tanquen llits a l'Hospital Verge de la Cinta, a que es tanquen quiròfans, a que s'estigue  discutint sobre si  
l'atenció primària, les urgències a partir de les 10 de la nit ja no es prestaran al Cap del Temple, en definitiva, 
desballestar el sistema públic de Salut per a què a lo millor a través de mútues desprès, com no es necessiten  
aquests quiròfans es puguin llogar. Això sembla ser que va en la Llei OMNIBUS. 
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Segona raó, ens ha donat de parer al nostre grup, que hi ha una manca de pes específic, de força, del grup que 
ens encapçalarà respecte a la cúpula de Convergència i Unió, i que això afecta al territori, ens al territori en dos 
maneres: En principi a tot l'àmbit, no només a Tortosa, sinó a tot l'àmbit Terres de l'Ebre i concretament a Tortosa 
com a que hagués tingut que ser capital d'una Vegueria que l'hem estat esgarrapant i que de moment no la 
tenim,  per  lo  tant  el  que això  podria  suposar,  pensem que és una davallada.  També ho hem vist  en els 
pressupostos, hem tingut uns pressupostos per a totes les Terres de l'Ebre que dius, home, potser haguéssem 
pogut baixar un 10%,un 15%, un 20%, un 25%, però no ha sigut un 71% del pressupost que teníem l'any passat, 
226.000.000 d'euros ens quedem en 65.000.000 d'euros. Això parlo de totes les Terres de l'Ebre, per lo tant a  
la pràctica diràs que per omissió hem defensat més el Camp de Tarragona que no pas les Terres de l'Ebre i jo 
demanaria un lideratge de cara a defensar més les Terres de l'Ebre. 

També quan reflectim aquests pressupostos a nivell de Tortosa, de la pròpia Tortosa, veiem que no hi ha cap 
euro destinat per a Cultura, no hi ha cap euro destinat per a Benestar Social, tampoc per Agricultura, Ramaderia, 
Pesca o Medi Natural i poc a cosa per a Ensenyament, algo per arreglar els Serveis Territorials, l'edifici, i una 
mica per a fer uns lavabos al Col·legi Cinta Curto, però clar, ni per al Col·legi de Sant Llàtzer, ni del tercer Institut, 
d'això no n'hi ha als pressupostos, però a pesar de tot això Sr. Alcalde, ens tindrà al seu costat si defensa la  
Vegueria, si vol aconseguir i pot aconseguir recursos des de l'Estat, des de la Generalitat, des d'Europa per a 
Tortosa i també com no, per a la creació de llocs de treball, d'un pla estratègic en definitiva, ens tindrà al seu  
costat per a tot allò des de l'oposició que pugui suposar millorar la qualitat de vida de les persones d'aquí, dels  
tortosins i tortosines. 

INTERVENCIÓ DEL SR. ANTONI SABATÉ IBARZ , EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 

Il.lustríssim Sr. Alcalde, senyores regidores i senyors regidors, ciutadanes i ciutadans de Tortosa, des del grup 
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, volem expressar en primer lloc, el reconeixement al veredicte 
democràtic expressat a les urnes el passat 22 de maig, que va atorgar una àmplia majoria absoluta a la coalició 
Convergència i Unió, i en conseqüència l'elecció en aquest Ple Constitutiu, en primera volta, com a Alcalde 
Constitucional de la ciutat a vostè Sr. Ferran Bel i us felicitem per aquest fet.

Tanmateix  sentim just  per  la  seva  dilatada  trajectòria  institucional  i  compromís  amb la  ciutat,  fer  pública 
referència a la persona Excel·lentíssim Senador Sr. Joan Sabaté, que en actitud de responsabilitat política ha 
renunciat a la credencial de regidor electe per formar part de la recent constituïda Corporació Municipal. També 
volem referir-nos al conjunt d'electores i electors de la ciutat, d'una manera especial, als 2199 que ens varen fer 
confiança a les urnes, a ells i elles en particular i també a tota la ciutadania els hi volem fer arribar el propòsit de 
no defraudar-los en aquesta nova etapa municipal. Una etapa caracteritzada pels efectes d'una crisi econòmica 
sense precedents i  que afecta de forma general  a  tota la  societat,  en un major  impacte als  més febles i 
necessitats, com també a una generació de joves ben preparats que veuen com les oportunitats de treball, 
habitatge i  emancipació  per  construir  el  seu futur  són escassos i  difícils  i  en molts casos inexistents.  Els 
moviments ciutadans aplegats a les places de pobles i ciutats ens ha de fer reflexionar sobre aquesta situació, 
davant del desensis i la desafecció hem d'anteposar els valors de la política com a instrument de transformació 
per aconseguir la igualtat d'oportunitats i el benestar de les persones. 

Davant de la  desafecció la  política,  sí,  la  política en majúscules,  la  responsabilitat,  la  participació,  l'ètica i 
l'estètica designats en els comportaments individuals i col·lectius, la transparència, l'honestedat, el sentit comú, 
el sentit de servei, la política, sí, no pas els moviments financers especulatius globals, la ciutadania espere de la 
política l'orientació de les solucions als problemes que afecten a la societat. Des del grup municipal del PSC 
exercirem una oposició constructiva i propositiva, exercirem l'elegítim control a l'acció de govern de la ciutat amb 
un relat de lleialtat institucional que propicie la convivència des de les diferents posicions i sensibilitats, també 
elevarem a la consideració del Plenari aquelles propostes que vagin en benefici del progrés de la ciutat i de la 
seva  gent,  com  també  estarem  pels  acords  i  pactes  de  ciutat  en  aquells  grans  temes  que  poguéssem 
determinar. El primer d'aquests temes ha d'estar relacionat se'ns dubte en el desenvolupament econòmic de 
Tortosa, que ens permeti des de la vessant municipal lluitar contra la crisi econòmica i propiciar la creació de  
llocs de treball, un pacte amb els agents econòmics i socials que ens condueixi si fa el cas a la consecució d'un 
Pla estratègic a curt, mitjà i llarg termini. Som conscients de les dificultats del moment, però la nostra posició 
davant els avenços en l'estat del benestar que formen part del nostre fonament ideològic ens determinarà a 
defensar  el  sistema públic  d'educació  i  la  xarxa  pública  de  salut,  la  seva qualitat  i  la  preservació  de les 
infraestructures educatives i sanitàries ja previstes a la ciutat, l'Ajuntament ha de liderar aquesta defensa i en 
aquest sentit el nostre grup romandrà a fermament actiu. 
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En  els  darrers  set  anys,  Tortosa  ha  estat  dipositària  dels  equipaments  bàsics  relacionats  amb  la 
descentralització  administrativa  de  l'autogovern,  Palau  Abària,  proper  edifici  de  les  Delegacions,  Caserna 
Regional dels Mossos, Parc Territorial de Bombers, Palau Oliver de Boteller, com també ho és del Campus 
Universitari de la Universitat Rovira i Virgili, tot un compendi d'elements que conformen la base de la capitalitat 
històrica que ve de lluny, indestriable del seu bagatge cultural, per tant volem parlar també Sr. Alcalde del 
reforçament de la capitalitat de Tortosa, dels gestos d'apertura i generositat de l'Ajuntament envers al territori 
amb una especial atenció al nord del territori, el qual una vegada clausurada la navegabilitat a finals del 50 i  
començaments dels 60, ha anat rotulant les seves mobilitats cap al Camp i les Terres de Lleida. Tortosa ha 
d'exercir el lideratge de la capitalitat de les Terres de l'Ebre, com també el relat de la confluència històrica de 
cultures i religions que doten a la a la nostra ciutat d'un irrepetible mosaic de petjades culturals, el patrimoni 
arqueològic i arquitectònic, les arts musicals, les visuals i les escèniques. No podem deixar passar més temps 
sense un Pla d'Acció Cultural que recolleixi de forma activa els nostres actius culturals, que fixi el marc idoni per 
als nostres creadors i que contribueixi de forma decisiva, ordenada i potenciada a la potenciació del sector 
terciari de la nostra economia, el sector de l'oci, del lleure i del turisme cultural.

Volem dir finalment que de la passió i de l'estima a la ciutat en farem companyia permanent de viatge, gràcies 
per la seva atenció. 

INTERVENCIÓ DE L'IL.LM. SR. ALCALDE FERRAN BEL I ACCENSI 

Companyes i companys regidors, autoritats, senyores i senyors. 

En primer lloc voldria iniciar aquestes paraules de forma molt semblant a com ho vaig fer ara fa quatre anys, 
quan per primera vegada vaig ser escollit alcalde. Vull deixar constància que tant jo com el meu equip som  
absolutament conscients  de la  gran responsabilitat  que la  gent  de Tortosa ens ha encomanat.  Com ja 
esmentaré, aquest gran suport, el més important rebut per qualsevol candidat al llarg de la història, ens 
responsabilitza  encara  molt  més  i  som  conscients  que  l’hem  d’administrar  amb  prudència,  saviesa, 
generositat i responsabilitat. 
 
Avui  es constitueixen la  majoria d’ajuntaments de Catalunya i  de tot l’Estat.  També el de Tortosa. I,  en  
aquesta ocasió, no només constituirem l’Ajuntament de Tortosa i l’EMD de Jesús sinó que avui, com ens 
vam comprometre, també constituïm, per primera vegada i fruit d’unes eleccions, l’EMD de Bítem i l’EMD de 
Campredó.  La  que  avui  constituïm  és  la  novena  corporació  municipal  des  de  la  reinstauració  de  la 
democràcia.  Han passat 32 anys d’aquella  primera corporació i  el  primer que vull  fer  ara i  aquí  és un 
reconeixement a totes les dones i a tots els homes que han participat de la vida pública municipal havent  
estat escollits regidors en algun moment al llarg de tots aquests anys, especialment, vull fer un esment i 
tenir un record especial als tres alcaldes que durant aquest període ha tingut la ciutat: Vicent Beguer, Marià  
Curto i Joan Sabaté. I una felicitació, avui, als 20 companys regidors escollits el passat 22 de maig per  
representar les tortosines i els tortosins a la principal institució del municipi, el nostre Ajuntament. 
 
La que constituïm avui és una corporació profundament renovada, on 13 dels 21 regidors s’incorporen per 
primera vegada. Nou d’aquests 21 regidors són dones, una xifra mai assolida al nostre ajuntament. I, per 
primera vegada en la història, l’equip de govern que es constitueix a l’Ajuntament de Tortosa serà paritari al  
cent per cent, amb 6 regidores i 6 regidors. Aquest també és, a la vegada, un signe més de renovació i  
normalitat d’aquesta corporació.
 
Vagi per endavant el meu agraïment a  tots els regidors (i grups municipals) que en el seu vot avui, em donen 
el seu suport per ser reelegit  alcalde. I  la  meva enhorabona a tots els regidors i  regidores que prenen 
possessió de l’acta, especialment a tots aquells que ho fan per primera vegada. Com podreu comprovar avui 
és un dia especial per a nosaltres, i us desitjo a tots els màxims encerts possibles, perquè a partir d’avui els  
vostres encerts també seran els encerts de la ciutat. I també, un agraïment anticipat a totes les nostres  
famílies, que segurament seran les que suportaran amb més proximitat la nostra dedicació a l’Ajuntament. I 
si em permeten una referència més personal, vull agrair la comprensió i el recolzament de la meva família, 
especialment de Cristina, Maria, Ferran i dels meus pares Fernando i Mercedes, i també a Pepa, ma padrina.
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Ara fa quatre anys, una àmplia majoria de ciutadans va dipositar la seva confiança en la candidatura que  
vaig tenir l’honor d’encapçalar. Vaig prendre possessió com a alcalde de Tortosa assumint la responsabilitat  
que se’ns havia encomanat. L’encàrrec era molt clar i el compromís també. Calia posar en marxa un nou 
projecte per a Tortosa, que es corresponia amb el programa i valors amb què vam guanyar les eleccions de  
2007. Aquella era una responsabilitat enorme perquè el repte era també molt gran. Volíem canviar Tortosa. I  
volíem fer-ho bé. I han passat quatre anys. I crec que en termes generals l’objectiu està assolit. Després 
d’aquests 4 anys de govern a la ciutat, com he dit, els resultats electorals encara ens responsabilitzen més 
en mantenir i millorar aquests objectius. La nostra candidatura ha assolit el millor resultat obtingut mai per  
una formació política a l’Ajuntament de Tortosa. Aquest resultat, més enllà d’un gran triomf, o un èxit, o un  
objectiu assolit, representa des de la meva òptica un mandat clar de mantenir la mateixa línia de treball,  
òbviament millorant i corregint aquells aspectes que faci falta, i no donant-nos mai per satisfets.
 
Quan un té la responsabilitat de governar dissortadament mai pot satisfer totes les expectatives. En som 
conscients. I des d’aquí també vull manifestar a totes aquelles persones que s’hagin pogut sentir decebudes 
en algun moment, per acció o omissió, de la nostra actuació, que treballarem per millorar i esmenar aquests 
dèficits.
 
En aquests últims quatre anys hem assolit importants fites al nostre municipi, i hem tirat endavant projectes  
llargament  reivindicats.  No  pertoca  ara  fer  un  repàs  de  l’acció  de  govern  durant  l’anterior  mandat.  
Simplement vull deixar constància del meu agraïment a tots els que ho han fet possible, començant pels 
regidors del govern anterior i, especialment si em permeten, pels 5 que per diferents motius no continuaran  
en la primera línia d’aquest projecte: moltes gràcies a Ricard Forés, a Valentí Marin, a Joan Caballol, a Jordi  
Folqué i a Joan Sanahuja. 
 
En l’apartat d’agraïments, vull referir-me també a tot el personal de l’Ajuntament de Tortosa. Perquè des del  
primer dia van entendre quin era el nostre projecte per canviar Tortosa i s’hi van dedicar en cos i ànima. A  
totes i a tots, també, moltes gràcies. 
 
També  un  agraïment  a  tots  els  col·laboradors  de  l’Ajuntament  de  Tortosa,  i  en  especial  a  tot  el  món 
associatiu i societat civil tortosina, a la que ens vam comprometre fa 4 anys a escoltar i fer partícip del  
govern de la ciutat. I quatre anys després només puc agrair la seva col·laboració i renovar el compromís.
 
I finalment, un agraïment molt especial a tota la ciutadania, la que ens va fer confiança fa quatre anys i a la  
que ho ha tornat a fer ara. Sóc conscient de la responsabilitat que se’ns va atorgar el 2007, i ho sóc més  
davant la dipositada el passat 22 de maig. Perquè una majoria encara més àmplia, ens ha fet confiança i ha 
dipositat les seves esperances en el nostre projecte per un futur millor a la seva ciutat. La situació d’avui no  
és  la  que  era  fa  quatre  anys.  Malauradament.  Estem en  un  moment  econòmic  molt  complicat.  Molts  
conciutadans han perdut la feina i esperen una nova oportunitat per tirar endavant les seves famílies. Avui, 
aquestes  paraules  vull  que vagin  especialment  per  a aquestes  persones,  les  que estan acusant  d’una  
manera més accentuada els efectes d’aquesta crisi. Us vull dir que ens en sortirem. No en tingueu cap 
dubte. Amb l’ajuda i amb l’esforç de tothom. A l’Ajuntament de Tortosa no tenim una vareta màgica per  
resoldre tots els problemes que patim. Però no dubteu que, tant jo com tots els que m’acompanyen, en 
aquest projecte hi posarem tot l’esforç des del primer dia i treballarem perquè Tortosa sigui una ciutat millor  
per viure-hi, però sobretot perquè les dones i els homes que vivim en aquesta ciutat, puguem continuar  
vivint-hi, treballant-hi i veient-hi créixer els nostres fills. 
 
Avui arrenca un nou mandat municipal. Vénen quatre anys per endavant en què Tortosa ha de continuar el 
procés de canvi i de transformació iniciat fa quatre anys. Abans em referia al treball fet en el mandat que ara  
acaba. Però queda encara molta feina per fer. En les properes setmanes presentarem un nou Pla d’Actuació 
Municipal per al període 2011-2015. Aquest serà el segon PAM que té aquest ajuntament. I com el primer, 
intentarem complir-lo en la seva major part. Serà un Pla basat directament en el programa electoral amb 
què ens vam presentar a les eleccions municipals i que la ciutadania va votar de manera majoritària. Els  
compromisos estan per complir-los. Això és el que hem fet durant aquests últims quatre anys. I això és el que 
anem a fer ara. El nou equip de govern que comandarà l’Ajuntament de Tortosa durant els propers anys 
treballarà per fer realitat aquests compromisos. 
 
Abans m’he referit al paper de la societat civil en la consecució de molts dels objectius que ens havíem 
marcat per al  mandat anterior. El  nostre objectiu,  durant aquests quatre anys,  continua sent el  mateix.  
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Diàleg. Portes obertes als clubs, associacions i entitats del municipi. Perquè aquest és un projecte compartit, 
i si durant els últims quatre anys ens ha anat bé, hem de seguir la mateixa línia de col·laboració. Un teixit  
associatiu fort i dinàmic, com el que actualment té Tortosa, és un puntal imprescindible per a què el nostre  
projecte de ciutat tiri endavant amb garanties. 
 
I als grups municipals que configuren l’oposició, mà estesa. Més enllà de la lleialtat institucional que ha de  
regir normalment les relacions entre govern i oposició, vull expressar la meva voluntat, i la del meu equip de  
govern, de col·laborar en tots aquells temes que són importants per a Tortosa, per a les tortosines i per als  
tortosins. Són temps difícils. I ens hi juguem molt. Per això crec que ara, més que en qualsevol altre moment, 
cal que en la mesura que sigui possible busquem els punts de coincidència i que intentem trobar-nos. Hem 
de tirar endavant un Pla Estratègic. Un document que ha de marcar els objectius i les fites que ha d’assolir  
Tortosa en els propers anys. Aquest és un projecte ambiciós que requereix del màxim consens. Un consens 
que en l’anterior mandat no vam saber trobar, i que ara tenim l’oportunitat d’assolir. En aquesta i altres 
iniciatives,  d’aquelles  que  anomenem  de  ciutat,  tenen  garantida  la  col·laboració  i  receptivitat  d’aquest 
alcalde i de l’equip de govern. 
 
Finalment, als companys del meu grup municipal i, per tant, de l’equip de govern us vull repetir gairebé  
literalment les paraules que us vaig adreçar ara fa quatre anys en aquest mateix acte i que m’heu demostrat 
que heu sabut fer vostres. Aquestes paraules eren les següents: “La consigna al meu equip és molt clara:  
ara toca treballar i complir els compromisos adquirits amb totes les tortosines i tots els tortosins. Us demano 
generositat i que governeu per a tothom. Per als que ens han votat, per als que no ens han votat i per als 
que es van quedar a casa. A Tortosa, tothom tindrà dret a ser  escoltat  pel  seu ajuntament.  També us  
demano que xafeu carrer. Que passegeu pels barris i pels pobles. Que parleu amb la gent. Que escolteu les  
seves queixes i que us comprometeu a resoldre els seus problemes.
 
De forma especial vull demanar-vos i, si em permeteu, exigir-vos que tingueu sempre present que heu estat  
escollits per servir a Tortosa. Hem d’escoltar, hem de ser humils, hem de ser discrets, hem de ser constants i 
perseverants en el treball. Hem de ser transparents, hem d’explicar el que fem i perquè ho fem. Hem de ser  
propers a la gent. Hem d’estar sempre disponibles. I hem de respectar a tothom, pensen com pensen. Mai 
heu de ser prepotents, ni altius, ni intolerants. Ni pensar que la raó sempre la tenim nosaltres. Tortosa ens 
ha escollit perquè aquests siguin els valors i les actituds que incorporem al govern del nostre municipi.”
 
I ara acabo, deixant constància que de totes les responsabilitats que es poden derivar de l’activitat política,  
la de ser alcalde del teu municipi, és la més important de totes. I per a mi és un honor ser l’alcalde de 
Tortosa, ser el vostre alcalde. Us reitero la meva voluntat i el meu compromís de ser alcalde de totes les  
tortosines i tots els tortosins. I estic segur que treballant dur i amb el vostre ajut, junts tornarem a fer-ho bé.
 
Moltes gràcies 
 

*-*-*

L’alcalde aixeca la sessió, a les tretze hores trenta minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari Vist i plau
L’alcalde
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