
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
7 / 2012 

 
 
Srs. / Sres. Assistents: 
 
Alcalde - President: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors/es: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
FORCADELL TORRES, JAUME 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
LINAGE DÍEZ, JOSÉ LUIS 
 
Excusen la seva assistència: 
CHERTÓ ROIG, NÚRIA 
JORDÁN FARNÓS, JORDI 
 

Tortosa, essent les tretze hores i catorze minuts del 
dia 27 d’abril de dos mil dotze, 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 extraordinària sota el següent 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

SERVEIS A LES PERSONES 

1. Dictamen de proposta d'acord al Ple de l'Ajuntament per a sancionar Sra. Peña Maia-Rosa, Tatiana, per 
infraccions de la Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos. 

 
2. Dictamen de proposta d'acord al Ple de l'Ajuntament per a sancionar Sra. Fernández González, M. Dolores, 

per infraccions de la Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos. 

 
3. Dictamen de proposta d'acord al Ple de l'Ajuntament per a sancionar Sr. Amaya Lara, Oscar, per infraccions 

de la Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 

 

1  /15  



SERVEIS CENTRALS 

4. Dictamen d’aprovació i de denegació de la declaració d’especial interès o utilitat municipal relativa a 
diverses obres i de l’atorgament de la corresponent bonificació en la quota tributària de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per llicència urbanístiques. 

 
*-*-* 

 
La Presidència posa de manifest que aquest Ple té un caràcter especial, ja que és l’últim Ple del Sr. José Luis 
Linage a l’Ajuntament de Tortosa, l’últim Ple òbviament exercint la seva funció de Secretari i ho és, no perquè 
es traslladi, no perquè vagi a una altre lloc, sinó perquè, sense concretar l’edat, que crec que avui no cal 
concretar-la, li ha arribat l’edat de la jubilació.  
 
El Sr. Linage ha passat per diferents ajuntaments al llarg de la seva trajectòria professional i, per tant, tal com 
havíem acordat amb els portaveus ja fa unes setmanes, farem el Ple i una vegada finalitzats els quatre punts 
que formen part del Ple donaré la paraula a cadascun dels portaveus, jo mateix també adreçaré unes 
paraules i, en tot cas i fora de l’ordre del dia, clar, també cediré la paraula al Sr. José Luis Linage.  
 
Seguidament s’incorpora al Ple la Sra. Esther Vidal Sabé i el Sr. Alcalde – President declara oberta la sessió, 
procedint-se a continuació a tractar-se els punts inclosos a l'Ordre del Dia.  
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 

 

1.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD AL PLE DE L'AJUNTAMENT PER A SANCIONAR SRA. PEÑA MAIA-ROSA, 
TATIANA, PER INFRACCIONS DE LA LLEI 10/1999 DE 30 DE JULIOL SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS 
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
FETS IMPUTABLES 
 
Vista l'acta denúncia núm. 462989/11, realitzada pels Mossos d'Esquadra del departament d'Interior de la 
Generalitat de Catalunya núms. 16926-15760, en  data 18 de juny de 2011, a les 13:00 hores a la Sra. Peña 
Maia-Rosa, Tatiana, amb NIF 47937458F i domicili a al c/Disseminats, s/n dels Reguers- Tortosa, per 
infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. Atès que en l'esmentada acta 
s'identifica la raça American Stanford, anomenat Tyson, per les infraccions següents: 
 
Tenir el gos sense la llicència municipal i sense el certificat del cens municipal. 
No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 €. 
Portar el gos sense morrió a la via pública. 
 
Arran d’aquesta acta i atès que els esmentats fets poden ser constitutius d’infracció de l’establert als articles 
de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos: 
 
Portar el gos sense la llicència municipal i sense certificat del cens municipal. Art. 7.2 a) 

No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253 € 

Art. 7.3 b) 

Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. Art. 7,3 e) 
 
 
Atès que l’Alcaldia va decretar iniciar el procediment sancionador contra la presumptament responsable   Sra. 
Peña Maia-Rosa, Tatiana, amb NIF 47937458F i domicili a al c/Disseminats, s/n dels Reguers- Tortosa, 

2  /15  



posseïdora del gos de raça American Stanford, anomenat Tyson. La instructora de l’expedient, en la mateixa 
data, efectuà el corresponent Plec de Càrrecs. 
 
Atès que s'ha practicat la notificació del Decret i del Plec de Càrrecs, al denunciat, en virtut d’allò que disposa 
l’art. 10.3 del Decret  278/1993 de 9 de novembre, del Procediment Administratiu Sancionador.  Atès que 
dins del termini atorgat a l’efecte no ha presentat al·legacions. 
 
Atès que d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció d'innocència, donat que per part del 
denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, no cal eludir l’aplicació de l’article 137.3 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, respecte el valor probatori dels fets constatats en l’acta realitzada pels 
agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix com a funcionaris públics la condició d’autoritat. 
 
 
QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ 
La qualificació d'aquestes infraccions es tipifiquen: 
 
Infracció: Tipificació 
Portar el gos sense llicència municipal i sense certificat 
del cens municipal. 

Lleu segons art. 7.2 a) de la Llei 10/1999. 

No tenir assegurança de RC per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 € 

Greu segons art. 7.3 b) de la Llei 10/1999 

Portar el gos sense morrió a la via pública Greu segons art. 7.3 e) de la Llei 10/1999 

 
 
SANCIONS APLICABLES 
 
Aquestes infraccions són sancionades amb: 
 
Infracció: Sanció 
Portar el gos sense llicència municipal i 
sense certificat del cens municipal. 

Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 60,10 € fins a 150,25 
€ 

No tenir assegurança de RC per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253 € 

Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 150,2 € fins a 
1.502,53 € 

Portar el gos sense morrió a la via pública Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 150,2 € fins a 
1.502,53 € 

 
 
RESPONSABILITAT 
 
És responsable en els fets del present expedient, Sra. Peña Maia-Rosa, Tatiana, amb NIF 47937458F i domicili 
a al c/Disseminats, s/n dels Reguers- Tortosa, posseïdora del gos de raça American Stanford. 
 
 
ÒRGAN COMPETENT PER A IMPOSAR LA SANCIÓ 
 
Vist l'article 53.1 n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya; l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de 
mesures fiscals i administratives; el 111 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals; els articles 127 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com els articles 6 i 
ss. del Decret 278/1993, de 9 de novembre, del Procediment Administratiu Sancionador. 
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Atès el dictamen emes per la Comissió Informativa de Governació de data 17 d'abril de 2012. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
1.- Declarar Sra. Peña Maia-Rosa, Tatiana, responsable de les infraccions comeses als articles  7.2 a); 7.3 b , 
7.3 e) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
2.- Imposar a Sra. Peña Maia-Rosa, Tatiana en funció de les infraccions comeses, i en concordança amb els 
fets i fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 

Infracció: Sanció 
Per portar el gos sense llicència municipal i sense certificat del cens 
municipal. 

60.10 € 

Per no tenir assegurança de RC per danys a tercers amb cobertura mínima 
de 150.253 € 

150,20 € 

Per portar el gos sense morrió a la via pública 150,20 € 

T O T A L  360,50 € 

 
 
3.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que contra el mateix pot 
interposar, així com del lloc i terminis per a efectuar l'ingrés”. 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
2.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD AL PLE DE L'AJUNTAMENT PER A SANCIONAR SRA. FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, M. DOLORES, PER INFRACCIONS DE LA LLEI 10/1999 DE 30 DE JULIOL SOBRE LA TINENÇA DE 
GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
FETS IMPUTABLES 
 
Vista l'acta denúncia núm. 274/2011, realitzada pels els agents del Seprona de la Direcció General de la 
Policia i Guardia Civil núms. TIP A91070Y i TIP P20492B, en  data 31 d'agost de 2011, a les 11:00 hores a la 
Sra. Fernández González, Ma. Dolores, amb NIF 52602645N i domicili a al c/ Sant Francesc núm.8 de 
Tortosa, per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. Atès que en l'esmentada 
acta s'identifica la raça American Stanford, anomenat Bicho, per les infraccions següents: 
 
Tenir el gos sense la llicència municipal i sense el certificat del cens municipal. 
No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 €. 
Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
 
Arran d’aquesta acta i atès que els esmentats fets poden ser constitutius d’infracció de l’establert als articles 
de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos: 
 
Portar el gos sense la llicència municipal i sense certificat del cens municipal. Art. 7.2 a) 

No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura Art. 7.3 b) 
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mínima de 150.253 € 
 
I del Decret legislatiu 2/2008. de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals: 
 
Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip Art. 44,2 f) 

 
Atès que l’Alcaldia va decretar iniciar el procediment sancionador contra la presumptament responsable  Sra. 
Fernández González, Ma. Dolores, amb NIF 52602645N i domicili a al c/ Sant Francesc núm.8 de Tortosa, 
posseïdora del gos de raça American Stanford. La instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el 
corresponent Plec de Càrrecs. 
 
Atès que s'ha practicat la notificació del Decret i del Plec de Càrrecs, mitjançant Edicte, al denunciat, en virtut 
d’allò que disposa l’art. 10.3 del Decret  278/1993 de 9 de novembre, del Procediment Administratiu 
Sancionador.  Atès que dins del termini atorgat a l’efecte no ha presentat al·legacions. 
 
Atès que d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció d'innocència, donat que per part del 
denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, no cal eludir l’aplicació de l’article 137.3 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, respecte el valor probatori dels fets constatats en l’acta realitzada pels 
agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix com a funcionaris públics la condició d’autoritat. 

QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ 

La qualificació d'aquestes infraccions es tipifiquen: 
 
Infracció: Tipificació 
Portar el gos sense llicència municipal i sense certificat 
del cens municipal. 

Lleu segons art. 7.2 a) de la Llei 10/1999. 

No tenir assegurança de RC per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 € 

Greu segons art. 7.3 b) de la Llei 10/1999 

Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip Lleu segons art. 44,2 f) del Text refós 
2/2008 

 
SANCIONS APLICABLES 
 
Aquestes infraccions són sancionades amb: 
 
Infracció: Sanció 
Portar el gos sense llicència municipal i sense certificat 
del cens municipal. 

Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 
60,10 € fins a 150,25 €. 

No tenir assegurança de RC per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 € 

Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 
150,2 € fins a 1.502,53 € 

Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip Art. 46.1 del Text refós 2/2008. Multa de 
100 € fins a 400 €. 

 
RESPONSABILITAT 
 
És responsable en els fets del present expedient, Sra. Fernández González, M. Dolores, amb NIF 52602645N i 
domicili a al c/ Sant Francesc núm.8 de Tortosa, posseïdora del gos de raça American Stanford. 
 
ÒRGAN COMPETENT PER A IMPOSAR LA SANCIÓ 
 
Vist l'article 53.1 n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya; l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de 
mesures fiscals i administratives; el 111 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
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d’obres, activitats i serveis dels ens locals; els articles 127 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com els articles 6 i 
ss. del Decret 278/1993, de 9 de novembre, del Procediment Administratiu Sancionador. 
 
Atès el dictamen emes per la Comissió Informativa de Governació de data 17 d'abril de 2012. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
1.- Declarar Sra. Fernández González, Ma. Dolores, responsable de les infraccions comeses als articles  7.2 a); 
7.3 b, 7.3 e) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
2.- Imposar a Sra. Fernández González, Ma. Dolores a en funció de les infraccions comeses, i en concordança 
amb els fets i fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 
Infracció: Sanció 
Per portar el gos sense llicència municipal i sense certificat del cens 
municipal. 

60.10 € 

Per no tenir assegurança de RC per danys a tercers amb cobertura mínima 
de 150.253 € 

150,20 € 

Per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip 100,00 € 
T O T A L  310,30 € 

 
3.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que contra el mateix pot 
interposar, així com del lloc i terminis per a efectuar l'ingrés”. 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
3.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD AL PLE DE L'AJUNTAMENT PER A SANCIONAR SR. AMAYA LARA, OSCAR, 
PER INFRACCIONS DE LA LLEI 10/1999 DE 30 DE JULIOL SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
FETS IMPUTABLES 
 
Vista l'acta denúncia núm. 2084/2011 i 2089/2011, realitzada per l'agent de la Policia Local núms. 3709, en  
data 13 de desembre de 2011, a les 13:25 hores al Sr. Oscar Amaya Lara, amb NIF 47605144-C, i domicili a 
al c/ Sant Francesc núm. 27 de Tortosa, per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment 
perillosos. Atès que en l'esmentada acta s'identifica la raça American Stanford, per les infraccions següents: 
 
No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 €. 
 
Arran d’aquesta acta i atès que els esmentats fets poden ser constitutius d’infracció de l’establert als articles 
de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos: 
 
No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253 €. 

Art. 7.3 b) 

 
Atès que l’Alcaldia va decretar iniciar el procediment sancionador contra la presumptament responsable  Sr. 
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Oscar Amaya Lara, amb NIF 47605144-C, i domicili a al c/ Sant Francesc núm. 27 de Tortosa, posseïdor del 
gos de raça American Stanford. La instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent Plec 
de Càrrecs. 
 
Atès que s'ha practicat la notificació del Decret i del Plec de Càrrecs, al denunciat, en virtut d’allò que disposa 
l’art. 10.3 del Decret  278/1993 de 9 de novembre, del Procediment Administratiu Sancionador.  Atès que 
dins del termini atorgat a l’efecte no ha presentat al·legacions. 
 
Atès que d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció d'innocència, donat que per part del 
denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, no cal eludir l’aplicació de l’article 137.3 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, respecte el valor probatori dels fets constatats en l’acta realitzada pels 
agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix com a funcionaris públics la condició d’autoritat. 

 

QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ 

La qualificació d'aquestes infraccions es tipifiquen: 
 
Infracció: Tipificació 
No tenir assegurança de RC per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 € 

Greu segons art. 7.3 b) de la Llei 10/1999 

 
SANCIONS APLICABLES 
 
Aquestes infraccions són sancionades amb: 
 
Infracció: Sanció 
No tenir assegurança de RC per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 € 

Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 
150,2 € fins a 1.502,53 € 

 
RESPONSABILITAT 
 
És presumptament responsable en els fets del present expedient, Sr. Oscar Amaya Lara, amb NIF 47605144-
C, i domicili a al c/ Sant Francesc núm. 27 de Tortosa, posseïdor del gos de raça American Stanford. 
 
ÒRGAN COMPETENT PER A IMPOSAR LA SANCIÓ 
 
Vist l'article 53.1 n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya; l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de 
mesures fiscals i administratives; el 111 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals; els articles 127 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com els articles 6 i 
ss. del Decret 278/1993, de 9 de novembre, del Procediment Administratiu Sancionador. 
 
Atès el dictamen emes per la Comissió Informativa de Governació de data 17 d'abril de 2012. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
1.- Declarar Sr. Oscar Amaya Lara, responsable de les infraccions comeses a l'article 7.3 b) de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
2.- Imposar a Sr. Oscar Amaya Lara, en funció de les infraccions comeses, i en concordança amb els fets i 
fonaments de dret exposats les següents sancions: 
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Infracció: Sanció 
Per no tenir assegurança de RC per danys a tercers amb cobertura mínima 
de 150.253 € 

150,20 € 

T O T A L  150,20 € 
 
3.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que contra el mateix pot 
interposar, així com del lloc i terminis per a efectuar l'ingrés. 
 

*-*-* 
 
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. 

 
 

SERVEIS CENTRALS 
 

4.- DICTAMEN D’APROVACIÓ I DE DENEGACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL 
RELATIVA A DIVERSES OBRES I DE L’ATORGAMENT DE LA CORRESPONENT BONIFICACIÓ EN LA QUOTA 
TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES I DE LA TAXA PER LLICÈNCIA 
URBANÍSTIQUES. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vistes les sol·licituds de bonificació de la quota tributària de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres i de la Taxa per llicències urbanístiques, formulades pels contribuents que més endavant es relacionen 
en els annexos I i II del present acord. 
 
Vistos els corresponents informes, favorables i desfavorables - aquests darrers motivats per no trobar-se entre 
els supòsits de bonificació que determina l’article 7è de la corresponent Ordenança Fiscal -, emesos pels 
Serveis tècnics municipals, la referència dels quals s’inclou en els annexos I i II del present acord. 
 
Atès allò que disposa l’article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Atès allò que preveu l’article 7è de l’Ordenança Fiscal núm. I-4, reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, així com l’article 7è de l’Ordenança Fiscal núm. T-5, reguladora de la Taxa per llicències 
urbanístiques. 
 
Considerant que en les sol·licituds de bonificació informades favorablement, incloses en l’annex I del present 
acord, hi concorren les circumstàncies, indicades en l’article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
  
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de 18 d’abril de 
2012. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer.- Declarar d’especial interès o utilitat municipal les construccions, instal·lacions o obres que es 
relacionen en l’annex I del present acord. 
 
Segon.- Concedir les bonificacions de la quota tributària de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
i de la Taxa per llicències urbanístiques, als contribuents que es relacionen en l’annex I del present acord. 
 
Tercer.- Denegar la declaració d’especial interès o utilitat municipal de les construccions, instal·lacions o 
obres, així com les corresponents bonificacions de la quota tributària de l’Impost sobre construccions, 
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instal·lacions i obres i de la Taxa per llicències urbanístiques als contribuents que es relacionen en l’annex II 
del present acord, per no trobar-se en cap dels supòsits previstos en l’article 7è. de l’Ordenança Fiscal núm. I-
4, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, així com l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 
núm. T-5, reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques. 
 
Quart.- Notificar el present acord als contribuents abans relacionats, als efectes adients, indicant-los-hi els 
recursos pertinents “. 
 

ANNEX I 

NIF Cognoms i noms Ubicació de l’obra % Bonif Ref.  Serveis Tècnics  IMA 

H-43680743 Com. Prop. C/ Cervantes, núm. 2 Cervantes, 2 90 URB-1023-11 

40927887-P Marcos Reverter Bes Croera, 16 90 URB-1021-11 

40933587-G Juan Jose Claveria Gavarri Portal del Romeu, 2 50 URB-1025-11 

40029558-J Emiliano Castellvi Villo Barranc de la Llet, 154 90 URB-1026-11 

40056305-B Encarnación Núria Angles Balagué Joan Abril i Guanyabens, 17 90 URB-1022-11 

40025449-K Mercedes Besoli Centelles Terra Alta, 16 50 URB-1025-11 

 
ANNEX II 

NIF Cognoms i noms Ubicació de l’obra Ref.  Serveis Tècnics  IMA 

H-43777176 Com. Prop. C/ Teodoro González, 8 Teodoro González, 8 URB-1024-11 

 
*-*-* 

 
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. 
 
 

*-*-* 
 
 

JUBILACIÓ DEL SR. SECRETARI DE LA CORPORACIÓ, SR. JOSÉ LUIS LINAGE DÍEZ 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació el Sr. Alcalde manifesta que ara ja correspon procedir, formalment i amb tota la solemnitat que 
requereix un acte d’aquestes característiques, al comiat del Sr. José Luis Linage, Secretari de l’Ajuntament de 
Tortosa al llarg dels últims 25 anys i ara procediré a atorgar la paraula a cadascun dels diferents portaveus. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Casanova, qui posa de manifest que des del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya, només poden tenir paraules d’agraïment al Sr. Secretari. Nosaltres, com a grup 
municipal nou, sense experiència, vam ser rebuts amb les mans obertes, amb tota la professionalitat i amb 
tota la cordialitat pel Sr. Secretari, així com per la pràctica totalitat dels empleats de l’Ajuntament. “Ojalà” 
poguéssim dir el mateix del que hem vist fora de l’Ajuntament.  
 
Així mateix, com a grup municipal nou, hem contactat amb el Sr. Secretari molts cops per aclarir dubtes i 
sempre hem tingut la millor de les acollides. Volem felicitar al Sr. Secretari per tots aquests anys d’excepcional 
servei al nostre Ajuntament, desitjar-li la millor de les jubilacions i recordar-li que fora d’aquest Ajuntament hi 
ha tot un món.  Que el “disfruti”. Moltes gràcies.  
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Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau , exposant el següent: ilustre y emérito Secretario municipal, ya 
emérito a partir de hoy, admirado jubilado, apreciado José Luis, la jubilació que avui celebrem aquí és, 
evidentment, la fi d’una etapa fonamental de la teva vida i l’inici d’una altra no menys important. Després de 
treballar 40 anys en una activitat, ha arribat el moment gairebé sempre temut de jubilar-se. Molta gent sent 
mal humor i incertesa respecte a la vida després de la jubilació. Tu José Luis no tens aquesta por, doncs a bon 
segur, l’enfrontaràs amb alegria i positivisme com has encarat la vida activa, sabent que aquest període que 
s’obre davant teu és també una etapa inevitable a la vida de tothom. 
 
Jubilarse del trabajo no quiere decir jubilarse de la vida. En efecte, i és un moment de riscos però també 
d’oportunitats, moment en el que és bàsic mantenir-se actiu. Hi ha que sortir, respirar l’aire que ens dóna més 
llibertat, major autonomia, de menor responsabilitats, de cultivar relacions socials apartades temporalment, 
de reactivar aficions, de reprendre amistats i d’aprendre a conviure de nou amb la parella.  
 
La nostra relació personal, la nostra relació humana, més que en l’àmbit municipal s’ha donat en l’acadèmic i 
tant en un àmbit com en l’altre he apreciat i segueixo apreciant la teva bonhomia, el teu saber fer, la discreció, 
la prudència, la formació jurídica i un sentit de l’humor subtil i intel·ligent, entre altres virtuts que acull i 
acollirà la teva personalitat. Gràcies per les ajudes, que han estat moltes i eficaces. Gràcies per la teva 
presència i la teva amistat.  
 
Vull rescatar del temps una data clau en la teva vida, és el dia 17 de desembre de 1972, on la resolució de 
l’Institut d’Estudis d’Administració Local publica la relació nominal de senyores i senyors que han obtingut, en 
la data dita del 17 de desembre de 1972, el “ Título de Secretario de primera categoría de administración 
local ”. Aquest és el primer moment del teu pas personal i professional. Des d’aquell dia has forjat una llarga i 
encomiable carrera professional, la major part en aquest Ajuntament, crec recordar que uns 25 anys dels 40 
de la teva activitat professional, al que has servit de forma noble i honorablement, servei per al que en la 
meva condició de regidor vull felicitar-te i agrair-te. 
 
Per últim, déjame que en mi nombre y en el nombre del grupo municipal del Partido Popular de Catalunya y en 
el nombre de todos los que me antecedieron en dicho grupo y que pudieron convivir contigo y apreciar tus 
múltiples virtudes, te desee una larga vida llena de satisfacciones personales y familiares. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
A continuació el Sr. Forcadell es dirigeix al Sr. José Luis Linage per expressar-li que 25 anys són molts anys, 
sobretot per a una persona com ara el que us parla, que en té 35 i això és un percentatge important del que 
seria el conjunt de la meva vida. Molts anys garantint la legalitat de les actuacions de l’Ajuntament de Tortosa, 
molts anys defensant els interessos de l’Ajuntament de Tortosa en via judicial, molts anys aguantant alcaldes i 
regidors. La gent es queixa dels polítics, però els que esteu en aquesta casa i sobretot tu, José Luis, que 
moltes vegades t’has vist en el foc creuat que generem tradicionalment governs i oposicions, són molts anys 
d’aguantar gent, d’aguantar capritxos, d’aguantar tensions i d’intentar equilibrar el rigor del teu treball amb la 
pau social a aquesta casa. 
 
Durant aquests 5 anys, els que pràcticament porto jo a n’aquesta casa, hem parlat molt. També hem tingut 
intensos debats i alguna diferència jurídica. Encara recordo la tramitació de l’ordenança de locutoris, que va 
donar molt de sí. Jo crec que, sempre de molt bon rotllo, ens ho hem passat bastant bé compartint el gust i 
una certa passió pel dret i això sempre dóna química a l’hora de les relacions personals. 
 
Ara has complert amb escreix el teu deute amb la societat, aquest deute que ens hem posat de treballar tants 
d’anys, tu t’has passat de llarg, has fet encara més del que en teoria se’t demanava i t’has guanyat ben bé el 
descans que et ve a partir d’ara, suposo que ja tindràs els teus “hobbies” i les teves coses perquè sinó això 
pot ser terrible, així que molts ànims i molt bon viatge José Luis. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
El Sr. Monclús pren la paraula i després de saludar al Sr. José Luis Linage manifesta que, en nom del grup 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Tortosa, estem davant l’hora dels adéus.  
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Primer que res, manifestar-li l’agraïment per tot aquest saber fer jurídic que ha ficat al servei de l’Ajuntament 
de Tortosa, en definitiva, dels habitants d’aquesta ciutat. Moltes gràcies. 
 
Vint-i-cinc anys són molts anys. Ara s’obri una nova etapa, en la qual la relació que ha tingut amb Tortosa, amb 
el municipi, ha quedat cristal·litzada a través de l’ofici però també a través de la descendència. Crec que a tots 
els que som iaios ens cau la baba quan veiem als néts i crec que ara és el moment en què encara els podrà 
“disfrutar” més. Jo no sóc qui per dir-li que ho aprofiti, però de veritat, es xala molt i vostè ho sap. Crec que ara 
podrà fer-ho més. 
 
També li desitgem que l’acompanyi la salut. La salut és, a més a més de la família, el bé més preuat per tant, 
si la salut l’acompanya farà que aquest “disfrutar” de tots els “hobbies”, de tot el que a la vida laboral no pots 
fer tant com voldries, doncs ara es pot aprofitar per “disfrutar-ho”, per lo tant, li desitgem que “disfrute” molt 
de la família, que “disfrute” dels seus “hobbies” i, sobretot, que l’acompanyi la salut. 
 
I l’agraïment per part del grup d’Esquerra Republicana de Tortosa per tot el que ha fet pels habitats d’aquest 
municipi a través de la seva feina, del seu ofici de secretari. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz, qui manifesta que no és moment d’intervenció de tòpics. En 
l’espai de les emocions sempre sol funcionar ficar-te en el lloc de la persona a la que et vols referir i, 
francament, en Xavier Dalmau deia de l’any 1972, doncs això ja deu de fer com a 42, 43 anys d’una vida 
professional que, si ens fiquem en el lloc del Sr. José Luis Linage, aquests últims instants, moments, de la 
seva professió al servei de l’administració local com a fedatari públic ha de ser certament commovedor i, per 
tant, voldria compartir, voldríem compartir des del nostre grup municipal aquests moments que tenen una 
certa transcendència. 
 
José Luis Linage, castellà, fill de Sepúlveda, tortosí d’adopció. Bé no sé si és de Sepúlveda o que va estar a 
Sepúlveda. 
 
En aquest moment intervé el Sr. José Luis Linage per fer l’aclariment de que està vinculat a Sepúlveda i que 
és nascut a Buitrago de Lozoya, no de Loyola, tal i com el va presentar un cop un amic seu. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde fa el següent comentari: Aunque sea por última vez, Sr. Secretario, le voy a llamar 
la atención porque no tiene el uso de la palabra y se la ha tomado libremente sin el permiso del Alcalde. Sabe 
que no puede interrumpir al portavoz que está hablando. Hecha la matización sobre los orígenes del Sr. 
Secretario, jo crec que el Sr. Sabaté pot continuar. 
 
Així doncs, reprèn el Sr. Sabaté Ibarz la seva intervenció: Fill de Buitrago, català tortosí d’adopció, secretari 
també a Mula a Múrcia, a La Roda d’Albacete i durant els darrers 25 anys a una ciutat carregada d’història, 
plena de simbolisme i com a secretari d’ajuntament, crec que ha  tingut la sort de tenir una professió vivint, 
segon a segon, la vida dels ajuntaments com a institucions més properes a la ciutadania. De vegades, segur, 
amb tensions, fins i tot amb tensions amb l’alcalde de torn, segur. Dic de torn, eh. Allò de “com podem forçar 
aquell acord, o com podem veure la viabilitat”, no forçar, com podem veure la viabilitat de les coses i després 
sempre hi ha, i vostè això ho sap bé, allò de “bé, al final ficaré allò de dir: esta és la opinión del técnico que 
suscribe o funcionario que suscribe, no obstante, la Corporación a mayor criterio resolverá”. 
 
Bé, crec que vostè ha viscut intensament els darrers 25 anys de la vida de la ciutat, dirigida per la institució 
municipal de l’Ajuntament, però a més a més d’aquests anys intensos com a Secretari, també ha exercit el 
mestratge de cara a secretaris d’ajuntaments. De fet, avui l’acompanya el Secretari de l’Ajuntament de 
Riudecanyes, el Sr. Prudenci, on jo vaig tenir l’oportunitat de conèixer aquesta activitat seva també, de formar 
secretaris a l’Ermita del Remei de Flix, on vostè va assistir a la boda d’aquell senyor, de Prudenci, no recordo 
el cognom, secretari de Miravet primer i de Riudecanyes ja fa 9 anys i, per tant, això l’honora, perquè a més a 
més d’exercir aquesta noble professió de fedatari públic d’un ajuntament, d’una institució municipal, vostè 
també ha format a professionals que estan al servei de la ciutadania, al servei dels ajuntaments. 
 
Per tant, moltes gràcies Sr. Linage. Solament li voldria expressa una frase d’un anònim que en llatí diu: “Solus 
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labor parit virtutem; solus virtus parit honorem”. “Solament el treball dóna virtut, solament la virtut dóna 
honor”, i vostè avui ha de sentir l’honor d’haver treballat permanentment per la cosa pública, cosa que des del 
nostre grup li volem agrair. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació la Sra. Roigé pren la paraula per adreçar-se al Sr. Linage, saludant-lo abans que res, així com 
també a la seva esposa Mercedes i a les seves filles Eva Alejandra i Beatriz, a la resta de família que 
l’acompanya i també, si em permeten, saludar al Secretari de l’Ajuntament de Riudecanyes. Gràcies per estar 
avui acompanyant al Secretari i la resta d’amics que avui ens acompanyeu. 
 
Un dia de primavera com avui, però fa 25 anys, exactament el 15 de maig de 1987, José Luis Linage i 
Mercedes arribaven a la nostra ciutat i José Luis, dos dies després, prenia possessió com a Secretari de 
l’Ajuntament i amb ell després van venir els seus fills, que llavors tenien 17, 15 i 14 anys. 
 
Més enllà de les anècdotes acumulades, que suposo que després el Secretari ens en farà cinc cèntims i ens 
n’explicarà, José Luis ha conviscut amb quatre alcaldes, els quatre alcaldes de l’època democràtica de 
l’Ajuntament de Tortosa i amb bastants més equips de govern, en total sis mandats i el que portem d’aquest, 
una experiència que, sense cap mena de dubte, reclama ser sabuda i també, segurament, ser escrita perquè 
a molts ens agradaria llegir-la. 
 
Així, José Luis va arribar a l’Ajuntament de Tortosa procedent de Mula (Múrcia) i en aquell moment sabia el 
just i el necessari del que era la ciutat de Tortosa. Una ciutat en la que no havia estat mai i en la qual pretenia 
tirar arrels i aprofundir en la seva vida professional. I abans d’arribar a Tortosa havia estat Secretari, com he 
dit, de Mula, també de La Roda i de Dénia, però en tot cas, al lloc on més anys ha estat ha sigut a Tortosa i 
una de les primeres coses que ens ha explicat i que ens ha comptat i crec que molt encertada, va ser que 
quan va arribar a Tortosa va ser comprar un diari de parla catalana i va comprar l’Avui i aquell dia la portada 
era una portada una mica malaurada, un desafortunat titular perquè ficava “desfeta del Barça” i el Sr. 
Secretari en aquell moment el que va fer va ser preguntar-se que volia dir “desfeta” i va estar esbrinant a 
veure que volia dir “desfeta”. En tot cas, també suposo que és conegut de tots que li va alegrar el dia aquell 
titular, tot i que aquest titular aquesta setmana, 25 anys després, està vigent i ho sento molt Sr. José Luis, 
també està vigent pel que fa al Madrid.  
 
Tot i les nostres discussions futbolístiques hi ha el fet que, per cert, ha compartit equip amb uns quants 
regidors d’aquest govern i també d’anteriors governs, el Sr. Linage va començar a aprendre les costums 
catalanes i tortosines i va arribar a ser aquesta la seva casa.  
 
Deixant de banda l’aspecte personal, vull destacar l’aportació també de José Luis pel que fa a la vessant més 
professional. Com a titular de la Secretaria General ha defensat aquest Ajuntament i als dels tortosins amb 
molts contenciosos, amb un centenar llarguíssim de contenciosos. Com a fedatari públic acredita una 
trajectòria, un expedient impecable, que vull aprofitar per felicitar-lo.  
 
He tingut l’honor, com el dels meus companys, d’aprendre molt al seu costat al llarg d’aquests anys que hem 
compartit expedients, processos judicials, nombrosos plecs de condicions i contractes i ha estat un plaer 
poder gaudir dels seus consells, dels seus comentaris i de les seves indicacions que ens han permès tirar 
endavant els projectes de ciutat. 
 
I després de tantes i tantes hores de Plens i de Juntes de Govern fins a última hora de la nit, ara passes a una 
nova etapa, que és la de jubilat, que ja toca, i també tindràs més temps per als néts, per a Pablo, per a 
Carlitos i per a Alejandra que avui ens acompanya, en tot cas, a no ser que finalment optis per escriure aquest 
llibre explicant tot el que t’han fet patir aquests alcaldes i aquests regidors.  
 
Molta sort, moltes felicitats i moltes gràcies per tota aquesta trajectòria. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde per exposar que això tots fins ara ho han portat relativament bé. 
Esperem acabar-ho així, Sr. Secretari. 
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Jo ara si que li vull adreçar també unes paraules. No són només en nom propi, jo crec que són en nom dels 
quatre alcaldes que vostè ha tingut a l’Ajuntament de Tortosa, amb el casi, o el “casi” no, o superat el 
centenar de companys i companyes regidores al llarg d’aquests 25 anys i, malgrat després també li farem la 
“despedida”, li faran la “despedida” els seus companys, la resta de professionals de l’Ajuntament de Tortosa, 
tots els treballadors de l’Ajuntament de Tortosa, també els que estan jubilats, els que han passat al llarg 
d’aquests anys, sàpiga que aquestes paraules són en nom de tots ells i, òbviament, en nom propi. 
 
Vostè n’és conscient, no sé si n’és conscient, però vostè ha estat 25 anys en aquest Ajuntament de Tortosa, 
ha sigut el Secretari a l’Ajuntament de Tortosa, per tant, vostè forma part de la història d’aquesta ciutat. 
També la se família, perquè han sigut 25 anys tortosins, les filles i els fills i ara els néts però vostè, 
personalment vostè, forma part de la història d’aquest Ajuntament i de la història d’una ciutat bimil·lenària i 
quan algú d’aquí a uns anys, que ho farà, estudiï la vida municipal, haurà de tenir en compte que durant 25 
anys, és a dir, una quarta part de segle, la direcció jurídica d’aquest Ajuntament la va portar vostè. 
 
Jo li he de dir que, a títol personal, he compartit 10 anys d’aquesta vida professional. He estat 5 anys essent 
regidor a l’oposició i he tingut la sort d’estar 5 anys amb vostè com Alcalde. Li he de donar les gràcies a nivell 
personal pel que m’ha ensenyat. M’ha ensenyat dret, jo he après molt dret i especialment molt de dret 
administratiu. M’ha ensenyat moltíssima de la història d’aquest Ajuntament, no només de la història dels plets 
o dels plets històrics, sinó també de la vida de la Corporació, la vida que des de fora no te’n dones compte, la 
vida de que quan ets més jove no n’ets conscient, les peripècies, també les peripècies polítiques, les 
peripècies administratives, el que va costar o va deixar de costar cadascun dels projectes, la veritat és que he 
compartit llargues converses amb vostè i totes molts profitoses. I també li he de dir que he après com a 
persona, encara que vostè no en sigui conscient, doncs moltes vegades també m’ha ajudat a veure la vida de 
forma diferent, a enfocar-la amb la tranquil·litat que requereix la presa de decisions i, per tant, moltíssimes 
gràcies en aquest sentit. 
 
Moltíssimes gràcies també per la feina feta. Li han dit tots els meus companys i li podrien reproduir aquest 
centenar de regidors i aquests quatre alcaldes. Gràcies per la feina feta a l’Ajuntament de Tortosa, en tots els 
casos sempre més enllà de la se va estricta professionalitat. El compromís que ha tingut amb aquesta casa ha 
estat absolut, com ho han dit abans, en moltes èpoques ha aportat moltíssims plets que potser qualsevol altre 
també entenent-ho i fent-se càrrec, precisament, de la gran càrrega de treball que hi havia a l’Ajuntament, 
podia haver-ho externalitzat i que vostè els ha portat, amb major coneixement de causa que qualsevol altre 
lletrat al que li haguéssim pogut assignar i n’estic segur que amb tot l’interès, amb tots els ajuts i comentaris 
de secretaris amics seus, del contorn o de més de la perifèries, però que també li han sigut d’ajut, per tant, 
moltíssimes gràcies pel que ha aportat a la institució, pel que ha aportat a la història, aquest agraïment en la 
seva condició de subjectes passius, jo ho voldria fer extensiu a la seva senyora i als seus fills. Em consta que 
com que, malgrat vostè vivia físicament a les quatre parets de l’Ajuntament, em consta que moltíssims dels 
casos, moltíssims dels informes, moltíssims dels temes que vostè havia de preparar no es quedaven al 
despatx de Secretaria, pels diferents llocs que ha passat d’aquesta casa, sinó que moltes vegades se 
n’anaven a casa seva i implicava a la família i he vist esborranys d’informes escrits amb la lletra de la seva 
senyora que l’ajudava a fer aquests informes i, segurament, doncs les seves fills i els fills també van tenir que 
suportar alguna absència i hores de presència però absència mental perquè estava treballant en altres coses, 
per tant, moltíssimes gràcies per això. 
 
Jo també vull fer una referència a tota la seva família no de sang  però sí de saviesa, perquè vostè també 
deixa molts fills professionals, alguns secretaris com s’ha esmentat, altres membres de diferents cossos de 
l’administració que vostè ha ajudat a preparar al llarg d’aquests anys, aquí a la sala ens acompanyen uns 
quants. N’hi han molts, més repartits, no només per l’Ajuntament de Tortosa, sinó per tots els ajuntaments del 
territori i de més enllà del territori. N’hi ha alguns també treballant a l’administració catalana i, per tant, també 
això forma part de la seva família. Igual com formem part de la seva família tots els seus alumnes de la Uned, 
també ho esmentava algú. Alguns d’aquests també estan treballant a l’administració pública. I miri, més enllà 
dels coneixements en l’àmbit jurídic que els hi hagi pogut transmetre, jo el que estic segur és que també els hi 
ha transmès una cosa que vostè ha deixat clar amb totes les persones que s’ha relacionat, que és una cosa 
que potser està desprestigiada avui en dia i que entre tots hem de tornar a prestigiar, que és aquest ànim, 
aquest compromís, aquest desig del servei públic, de treballar per la cosa pública professionalment i des de la 
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mateixa administració pública, amb la lleialtat que es requereix. Jo crec que això vostè ho ha fet, ho ha fet 
amb el seu exemple, ho ha anat intentant transmetre a tots els que ha tingut al seu voltant, també ens ho ha 
transmès a tots aquests regidors i alcaldes que ha patit. Alguns ho haurem aprofitat més, els altres ho haurem 
aprofitat menys, però en tot cas, ho ha anat fent, per tant, només em queda reiterar aquest agraïment i 
escolti, això no s’acaba aquí, encara que li hagin dit tot el que li hagin dit, jo sé que vostè continua vinculat a 
Tortosa, continuarà estant òbviament aquí, té unes quantes raons aquí darrera per a continuar vinculat durant 
molts d’anys. També sabem que quan el necessitéssim el tindrem, qualsevol dels 21 regidors que avui estem 
aquí o dels que han passat, li podrem demanar el seu parer, li podrem demanar el seu consell i, en tot cas, 
malgrat em consta que no em pensa fer gens de cas, jo l’insto al que ha fet la meva companya, portaveu de 
grup, a que ara que tindrà alguna estoneta, totes aquestes anècdotes que a vegades no són anècdotes, que 
són històries, que són comentaris que ens ha anat fent a cadascú de nosaltres i que formen part de la història 
d’aquesta casa, doncs que els ordeni, que els hi fiqui certa cronologia, si vol deixi apart tota la seva vivència 
més personal, però deixeu escrit. Jo no dic que ni que ho publiqui, ni que ho faci públic, però deixeu escrit 
perquè això també són els 25 anys, la història dels últims 25 anys d’aquesta casa. 
 
En tot cas, voldria acabar simplement amb dos paraules: moltíssimes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. José Luis Linage 
A continuació el Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Linage, el qual manifesta que l’embarga l’emoció i que 
intentarà, si pot, fer ús de la paraula que li concedeix la Presidència. 
 
Moltes gràcies a tots. Vaig a parlar en castellà perquè en català, que m’agrada molt, no articularia més de tres 
paraules.  
 
En aquest moment, el Sr. Alcalde fa el següent apunt: “I després de 25 años nos coge un colapso a todos”. 
 
Reprèn el Sr. Secretari per a manifestar, en primer lloc, que ha sido una satisfacción personal y profesional 
haber estado al frente de la Secretaria del Ayuntamiento de Tortosa durante los últimos 25 años. Agradecer a 
la ciudad de Tortosa y a los pueblos de su municipio, Jesús, Bítem, Els Reguers, Vinallop y Campredó, el 
excelente trato recibido en todo momento. 
 
Es para mi un orgullo haber dado fe de la constitución de 7 corporaciones del Ayuntamiento de Tortosa y de la 
elección de sus respectivos alcaldes, aquí viene la anécdota, así como de la constitución del Consell Comarcal 
del Baix Ebre, cuya mesa de edad presidió el carismático político de les Terres de l’Ebre, y funcionario que fue 
de esta casa, Sr. Primitivo Forastero Vericat, quien sin micrófonos y en voz baja, en el momento de dejar la 
presidencia de la mesa, proclamó para sí “he sigut president, per un ratet, però president”. 
 
También di fe de la constitución de las 3 entidades municipales descentralizadas de Tortosa. 
 
Ha sido para mi un honor haber defendido y representado al excelentísimo Ayuntamiento en más de 125 
procedimientos judiciales, algunos ante el Tribunal Supremo, con resultados satisfactorios para esta 
administración municipal. 
 
Llegué a esta ciudad, esto se lo iba a decir a los compañeros pero no quiero que se me olvide y aprovecho la 
ocasión y lo intercalo, y me recibió Tortosa con los brazos abiertos y con el corazón. Cantando y bailando, 
como recordaran todos, en la Santa Rita de 1987. Y llegué a esta ciudad siendo Alcalde el Sr. Beguer i 
Oliveres, de quien guardo un excelente recuerdo y le agradezco la confianza que depositó en mi persona y el 
apoyo que en todo momento me dispensó. 
 
En 1995 asumió la presidencia de la Corporación el Sr. Marià Curto, con el que había compartido tareas en el 
Consell Comarcal del Baix Ebre, ente del que fui su primer secretario. 
 
Al tercer Alcalde de cuya elección di fe, Joan Sabaté i Borràs, ya le conocía como regidor en la oposición y he 
de manifestar que mantuvimos, tanto en la oposición como en sus 8 años de Alcalde, una relación cordial, 
recibiendo de él, en ocasiones, generosos elogios hacia mi persona, quizás excesivos. 
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En los últimos 5 años de mi vida profesional ha presidido la Corporación el actual Alcalde, Sr. Ferran Bel i 
Accensi, que ha hecho muy grata mi última etapa profesional, habiendo recibido muestras de afecto y 
atenciones que son muy de agradecer y difícilmente de olvidar. 
 
Terminado el capítulo de los presidentes, quiero acordarme especialmente de algunos regidores que, 
desgraciadamente, hoy ya no están entre nosotros. Concretamente de Manuel Miravalls, Carlos Curto Ripollés, 
José Curto Valdebell, Jaume Ferri Fontcuberta y Pepe Ramos. 
 
A lo largo de mi actividad profesional en el Ayuntamiento de Tortosa he suscrito más de 300.000 documentos 
públicos. He asistido a más de un millar de sesiones de la Junta de Gobierno y a más de 300 sesiones del 
Pleno del Ayuntamiento. Todo ello no hubiera sido posible sin la colaboración eficacísima del personal adscrito 
a Secretaria, tan bueno como el mejor. Mi agradecimiento a todo el personal que pasó por Secretaria: Maria 
Teresa Romeu, Montse Altadill, Tere Bonet, Sílvia Sabaté, Cinta Fontanet, Imma Curto, Mari Luz Montañes, 
Sofia Panisello, Sara Borja y, como no, a Javier Domingo Rodríguez y un recuerdo por haber colaborado 
durante 9 meses, últimamente en silencio y sin incordiar, para la pequeña Paula. 

Mi agradecimiento a todo el personal que colaboró con Secretaria con motivo de la celebración de elecciones 
locales, autonómicas, generales y europeas y, especialmente, a Francisco Gendre Codorniu. También colaboró 
mucho en su día su difunto padre, Francisco Gendre Pellisa. A Ricardo Serrato, a Cinta Adell, a Juan Manuel 
García Guillamón y a otros muchos. 
 
Quiero cerrar este capítulo de agradecimientos con una mención especial a una persona que hace años que 
ya no está entre nosotros, el Sr. José Vicente García Sancho, quien colaboró muy estrechamente con este 
Secretario a mi llegada. 
 
De esta última Corporación, la Corporación de la paridad, si usted me lo discute le diré de la casi paridad, 
quiero decir que estoy muy orgulloso de culminar con todos ustedes y, en este acto, mi vida profesional. No 
tengo más que añadir. Quedo a plena disposición de ustedes en lo que les pueda servir, ya no como 
funcionario, sino como vecino de Tortosa, ciudad a la que llegué con una familia corta y que se me ha hecho 
grande, al incorporarse a la misma 4 catalanes: mi yerno, nacido en Tortosa y 3 nietos: Pablo, tortosino, el 
otro, Carlos nacido en el cor de Catalunya, en Manresa y la última nacida en Barcelona un 11 de septiembre, 
para festejar la diada. No le pusimos Mercedes porqué ya tengo en casa una que es irrepetible. 
 
Muchas gracias Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde per donar les gràcies a tots els portaveus, a tots els regidors i, Sr. 
Linage, al llarg d’aquests 25 anys, al llarg d’aquests 40 anys ha fet moltes coses, però aixecar la sessió li 
correspon sempre a l’Alcalde i jo li cediré aquest honor a vostè. La última sessió que vostè presideix serà el 
que aixecarà la sessió i la donarà per “despedida”. Sr. Linage, és el seu honor. 
 
Intervenció del Sr. José Luis Linage 
Seguidament el Sr. Linage pren la paraula, manifestant que no pot dir més que la frase formal: S’aixeca la 
sessió. Visca Tortosa. 
 

*-*-* 
 
I no havent més assumptes de que tractar, s’aixeca la sessió, a les tretze hores i cinquanta-un minuts de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
El Secretari,        Vist i plau 
         L’Alcalde, 
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