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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
11 / 2015 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SÀLVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Excusen la seva assistència: 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
GALIANA LLASAT, CINTA 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
 

 
 
Tortosa, essent les vuit hores del dia deu de juny 
de dos mil quinze, prèvia convocatòria girada a 
l'efecte, es reuneixen en primera convocatòria al 
Saló de Sessions de la casa consistorial, els 
membres de l'Excel·lentíssim Ajuntament de 
Tortosa que al marge es relacionen, a l’objecte de 
realitzar sessió extraordinària sota el següent 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

SECRETARIA 
 
PUNT ÚNIC - Aprovació, si s'escau, de les següents actes: 
 
− Ordinària 6/2015, de 13 d’abril.  
− Extraordinària 7/2015, de 20 d’abril.  
− Extraordinària 8/2015, 27 d’abril.   
– Ordinària 9/2015, de 04 de maig (última del mandat de la corporació 2011-2015, pendent 

d’aprovació). 
 

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



                                   

 
-  Pàg. 2 / 8 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Si els hi sembla, anem a iniciar aquesta sessió 
extraordinària de l’Ajuntament de Tortosa. De fet, és l’última sessió d’aquest mandat i que saben que té 
per objecte aprovar totes les actes i deixar les actes aprovades. 
 
Llavors, més enllà de l’únic punt de l’ordre del dia, que és el que tenen vostès aquí, el que faríem també 
com a un altre punt és aprovar la pròpia acta del dia d’avui, que ja els hi diria que constarà de la 
literalitat de les intervencions, donat que hi haurà alguns regidors que, com sol ser habitual i costum, es 
volen acomiadar de la corporació. 
 
Per tant, procediríem a l’aprovació de l’únic punt de l’ordre del dia, si s’escau. Jo donaria la paraula a 
aquells que volguessin intervenir i, a la vegada, aprovaríem l’acta del dia d’avui amb el benentès que 
constaran els assistents, el desenvolupament del punt únic i després la intervenció literal de cadascun 
dels regidors que ho hagin fet. Si els hi sembla bé, ho faríem així i procediríem a iniciar la sessió. 
 
Abans d’iniciar la sessió excusarà explícitament a la senyora Galiana, a la senyora Matilde Villarroya, que 
és presidenta del Tribunal de Selectivitat i no hi havia forma de que al llarg del dia pogués assistir 
tampoc, i el senyor Casanova també queda excusat. 
 
 

SECRETARIA 
 
 
PUNT ÚNIC - APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES: 
 
− Ordinària 6/2015, de 13 d’abril.  
− Extraordinària 7/2015, de 20 d’abril.  
− Extraordinària 8/2015, 27 d’abril.   
– Ordinària 9/2015, de 04 de maig (última del mandat de la corporació 2011-2015, pendent 

d’aprovació). 
 

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

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: I ara jo, si hi ha algun regidor o regidora que vol intervenir 
com a últim Ple del mandat, em consta que alguns ho han demanat, jo els hi cediria la paraula. Sé que 
ho faran. Que no ho facin molt llarg ni molt extens. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Tot seguit pren la paraula la regidora, senyora Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidors, 
regidores, jo portava sis folis, però m’ha dit que no ho fes llarg, ho he escurçat. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Continua amb la seva intervenció la senyora Gamundi: Bé, sóc Alícia Gamundi Vilà, nascuda a la 
majestuosa ciutat de Tortosa. Difícil és triar les paraules adequades per expressar el que sento avui, 
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però ho intentaré fer de la manera més digna per a que veieu i escolteu el meu comiat amb “carinyo” i 
amb el “carinyo” que el vull expressar. 
 
He estat regidora quatre anys d’aquesta ciutat, on també han estat regidors l’any 1909 els meus iaios 
Joan Gamundi Melià, apotecari de Ferreries, i el doctor Manuel Vilà d’Olesa, un gran metge tortosí. Tots 
dos estimaven amb deliri la seva ciutat i el seu territori; i van contribuir a la millora, tant en el dia a dia 
de les seves professions com des d’aquesta institució on avui ens trobem. 
 
Van marcar en l’ADN dels seus descendents i “descendentes” aquesta estima per la ciutat en el meu 
pare, Joan Gamundi Sans, i la meva mare, Conxita Vilà de Salvador, que també ens van ensenyar com 
estimar una ciutat, unes terres, un fer i un saber fer per construir un lloc millor de com l’hem trobat. 
 
Avui deixo la política municipal de primera fila, però no me’n vaig. Continuareu veient-me i escoltant-me 
perquè dintre meu porto el neguit i la il·lusió de continuar treballant per la meva ciutat, Tortosa; el meu 
territori, les Terres de l’Ebre; i el meu país, Catalunya. 
 
No vull marxar, però, sense donar les gràcies a tots i totes les funcionàries i funcionaris d’aquest 
Ajuntament que han estat acompanyant-me incondicionalment, que moltes vegades m’han fet de guia 
en aquest dia a dia de regidora. Agreixo que sempre he tingut un somriure i una mà quan ho he 
necessitat, però sobretot he tingut una professionalitat a destacar. 
 
No vull acabar, però, sense dir-vos que marxo tranquil·la i contenta perquè des d’Esquerra Republicana 
de Catalunya a Tortosa es queda un gran equip de persones preparades, professionals, les quals 
sempre tindran un altre equip darrera on jo tindré l’orgull i l’honor de formar-hi part. 
 
Tortosa es mereix anar cap endavant i deixar de costat complexes i toxicitats negatives. Els tortosins i 
les tortosines som grans, som importants i farem créixer aquesta ciutat perquè així ens ho creiem. És 
l’hora també que entenguem que tot el territori, des del Baix Ebre fins Terra Alta, des de la ribera fins el 
Montsià, hem de fer pinya perquè la unitat ens fa ser millors i ens fa créixer. 
 
És hora que ens sentim part important d’aquesta Catalunya. No oblidem que som cruïlla dels Països 
Catalans i així ens han de veure i així ens hem de fer sentir. Tots i totes hem de treballar molt i no 
sempre podrem fer el que volem, però sí estimar allò que fem. Perquè estimem Tortosa, estimem l’Ebre i 
estimem Catalunya. 
 
Gràcies a tots i a totes pel que m’heu donat. Visca per sempre Tortosa i visca per sempre Catalunya 
independent. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltíssimes gràcies, senyora Gamundi. 
 
Em penso que la senyora Viñuela volia també dir..., perdó, perdó, m’he confós jo. El senyor..., bé, si em 
permeten, ho farem per ordre d’antiguitat i deixaria, si a tots els hi sembla bé, al senyor Sabaté i al 
senyor Panisello, que són els que porten més bagatge, per a l’últim, saltant-nos estrictament el protocol. 
 
Intervenció de la Sra. Viñuela 
Tot seguit pren la paraula la senyora Viñuela: molt bé, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, molt 
breument, simplement, si una paraula pot definir tots aquests anys ha sigut: intensa. Hem treballat molt 
i, simplement, volia agrair l’oportunitat d’haver format part d’aquest Ple. 
 
Agrair, com no, a tots els tècnics i demés treballadors d’aquí de l’Ajuntament que, com deia la senyora 
Gamundi, ens ho han facilitat tot sempre que ho hem necessitat.  
 
I tampoc vull deixar de donar les gràcies al meu grup perquè ha sigut un plaer treballar amb ells. M’han 
ensenyat molt. I ficar-me a disposició per a tot allò que pugui fer falta en tot el treball que queda per 
davant per a que Tortosa pugui fer aquest projecte que tots volem. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Ara cediria la paraula a la senyora Vidal, que 
continuarà vinculada de forma intensa a la vida municipal, malgrat no com a regidora. Té la paraula. 
 
Intervenció de la Sra. Vidal 
A continuació pren la paraula la senyora Vidal: Molt bé. Casi no em cal fer un comiat a mi perquè, de fet, 
serà una continuïtat, però penso que és de justícia reconèixer el mateix que han reconegut les dos 
companyes: que ha estat un plaer, és una experiència molt enriquidora haver format part del Govern de 
la ciutat, d’un equip com el que nosaltres hem tingut i tots els que hem compartit, en aquest cas, els 
quatre anys. 
 
Per mi, com estaré i estaré igual i estaré present i igualment participaré en certa manera, però d’una 
altra, del Govern de la ciutat, penso que no és un comiat, és una continuïtat.  
 
En tot cas, moltes gràcies i moltes gràcies a la gent de la casa pel plaer que ha estat i per l’ajuda que 
ens han brindat en tot moment. Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Cid 
Tot seguit pren la paraula la senyora Cid: Senyor alcalde, moltes gràcies. Regidors, regidores, només 
molt breument, em venien al cap quan pensava en les paraules que volia dir avui, dos paraules. La 
primera és gràcies.  
 
Gràcies perquè, després de vuit anys de regidora, va haver alguna persona, un grup de persones que 
van confiar amb mi per formar part d’una llista en la que no tenia ni pròpia confiança; vaig aprendre 
molt, em van ajudar molt. En concret vull, aquest agraïment, personalitzar-lo en la persona de Ferran 
Bel, una persona a la que admiro, una persona honesta –això no m’ho ha ensenyat ell, ja m’ho van 
ensenyar a casa, a ser honesta– però li reconec. El que sí que m’ha ensenyat és a ser una persona 
apassionada per la feina i a ser un treballador incansable. Moltes gràcies Ferran. 
 
També a tot l’equip de regidors i regidores amb els que aquests dos mandats he compartit tant el 
Govern com el consistori, gràcies per la convivència i el treball. 
 
També vull agrair als ciutadans, evidentment, que van dipositar la confiança per a que poguéssim 
governar aquest temps. 
 
I també als tècnics, amb els que especialment en les àrees en que jo he treballat –Governació i 
Ensenyament– hem treballat amb moltíssima complicitat i ells amb moltes professionalitat, els hi vull 
agrair tota la seva feina. 
 
A altres professionals –Escola de Música, Escola de Teatre, Escola de Jota, Consorci de Normalització 
Lingüística– que no podria anomenar a tots perquè ho faríem massa llarg, amb els que també he 
treballat molt a gust. 
 
I també a tots els membres, diversos membres dels consells escolars en els que he participat durant 
aquests anys: ampa, alumnes, professorat, equips directius amb els que hem treballat molt a gust. 
 
També amb l’Associació de Veïns, vull personalitzar en la de Sant Josep de la Muntanya, de la que sigut 
regidora de barri aquests dos anys. També els hi he reconegut públicament la seva implicació i la seva 
feina i la seva estima, no?, pel barri i per la ciutat i amb els que també he estat molt bé. 
 
I no em voldria deixar a ningú, aquest és el perill d’anar enumerant, però deixo per al final a la meva 
família, no perquè no siguin els més importants, sinó perquè són els primers que em van recolzar, 
especialment al meu home Santi que sempre m’ha donat confiança en tot i suport, tot i que ells són els 
que han tingut que, bé, suportar alguna renúncia en algun aspecte, però sempre ho han fet amb molta 
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alegria. I moltes gràcies. 
 
També a tots els veïns, veïnes, associacions, membres d’entitats que hem tingut la sort, penso que és la 
part més bonica d’aquesta feina, el conèixer a tanta gent, a tanta gent implicada i amb il·lusió amb els 
projectes. Moltes gràcies a tots. 
 
Aquesta era la primera paraula. La segona paraula –la primera era gràcies–, la segona és perdó. Crec 
que s’ha de ser humil i reconèixer que no tot ho solucionem, no tot ho arreglem, no tot ho he pogut fer. I 
a totes aquelles persones a les que he pogut ofendre, m’agradaria demanar-los perdó. Si ho he fet 
conscientment ja els hi he demanat perdó i si és inconscientment ho faig ara. I a persones que potser 
les seves expectatives o les seves aspiracions no les hi hem pogut “solventar”, bé, la intenció ha sigut 
bona però no sempre els resultats són els que un voldria i penso que és de justícia també demanar 
disculpes. 
 
I, per últim, bé, ha sigut una experiència, es podria dir, no trobo la paraula, però es podria dir que surto 
millor persona del que vaig entrar, amb més dimensió social, que ja la tenia, però una experiència per la 
que crec que moltes persones haurien de passar, molts ciutadans haurien de passar, veurien als altres i 
a la seva ciutat d’una altra manera. 
 
I res més. La intenció, després d’un parèntesi per descansar, és continuar, no? Com comentava Alícia, 
implicada en la vida social, d’alguna manera o altra, ens tornarem a retrobar en altres llocs. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. I, si em permeten, abans de passar la 
paraula al senyor Sabaté, simplement, els hi he dit que la senyora Matilde Villarroya era presidenta del 
tribunal d’exàmens de selectivitat i, per tant, no podia estar, però sí que m’ha transmès, simplement, 
que digui unes paraules d’agraïment a tots els que han fet possible poder desenvolupar aquesta tasca. 
Agrair a tota la corporació, a les dos corporacions, i agrair a tots els treballadors i funcionaris de la casa.  
 
Saben que ha estat durant vuit anys també regidora de personal. I agrair de forma molt especial a tots 
els treballadors i funcionaris de la casa la feina que ha pogut desenvolupar durant aquests vuit anys. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, 
avui m’acomiado com a regidor electe de l’Ajuntament de Tortosa i també ho faig de la política 
institucional. 
 
Queda lluny, potser no tant, per allò de "irreparabile tempus fugit" aquell 1979 en que als meus 24 anys 
havia participat activament en les primeres eleccions democràtiques municipals. Aquella presa de 
possessió dels nous electes, jo encara no, però hi era, i aquella referència als valors socials, morals i 
polítics heretats en part dels grecs, promotors de la noble tasca de la política, de dedicació al demos de 
la polis, la polis no com a conjunt d’edificis i carrers, sinó com a comunitat, com àgora i fòrum de 
participació.  
 
I recordo quan el 1983, l’enyorat Joan Reventós –per cert, quanta falta ens fan avui persones com Joan 
Reventós– recordo, deia, que Joan Reventós em va vindre a parlar a casa, a Flix, per animar-me a donar 
un pas decidit cap al compromís amb les institucions democràtiques, començant per la més propera als 
ciutadans com ho és l’Ajuntament.  
 
Avui toca i vull afirmar solemnement que tot el que sé i sóc en la política ho dec a Flix.  
 
I des de després, el meu compromís ha estat intens i constant: quatre anys de regidor i setze d’alcalde 
de Flix, vuit anys diputat provincial, dotze de conseller comarcal, diputat al Parlament de Catalunya en el 
final de la cinquena i durant tota la sisena legislatura, com també diferents responsabilitats en el 
Govern de Catalunya a les Terres de l’Ebre. I durant aquests darrers quatre anys, membre de la Junta 
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Veïnal del poble de Jesús, poble sentimentalment molt especial i volgut per mi, allí hi vaig estudiar en 
règim d’intern dels 10 als 12 anys i mai més no hi havia tornat fins ara farà 12 anys. I finalment, regidor 
de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Si abans he expressat solemnement que tot el que sé i sóc en política ho dec a Flix, ara he de dir que és 
tot un honor per a mi finalitzar aquesta llarga etapa de la meva vida de compromís públic a la ciutat de 
Tortosa, capital de les Terres de l’Ebre. 
 
I ara deixeu-me recórrer de nou als clàssics. Els romans, retòricament deien: on és Roma? Per 
respondre’s a continuació: Roma és en cada ciutadà romà. Dic això perquè, tot i la meva procedència de 
Flix, Tortosa ha estat i està en mi, com ho està en cadascú dels tortosins i tortosines. Com ho estava 
també en Tomás de Vilanova, fill de Flix, que havia fixat la seva residència a Tortosa a les primeries dels 
segle XVI i el 1508 fou nomenat Batlle de Tortosa o, tal vegada, en un altre dels Vilanova que es va 
casar amb una tortosina dels Oliver de Boteller. 
 
Recordo com, des de la Ribera d’Ebre estant, passades les turbulències de les consultes territorials i, a 
vegades, ambigus posicionaments, treballàvem per la unitat de les Terres de l’Ebre intensificant 
l’assoliment de sentiments de pertinença ebrenca i convenint que des de Riba-Roja fins les Cases 
d’Alcanar i La Sénia i des de Caseres fins la Cala, es configura un veritable espai territorial estratègic. I 
és en aquest context que s’enquadra precisament la Tortosa d’avui i, sobretot, la Tortosa del demà. 
 
Enrere queden gratificants records, però també queden, deixeu-m’ho dir així, damnificats. Els membres 
de la família del polític pateixen l’absència insubstituïble, la falta de dedicació. D’una manera especial 
ho pateixen els fills. Potser uns ho saben compaginar més que uns altres, però aquesta és una realitat 
que quan la recordo em commou. A totes i a tots ells, el meu sentit i públic homenatge i reconeixement i 
la meva estimació infinita. 
 
Ara, avui em toca retirar-me, refugiar-me en “l’Aurea Mediocritas” d’Horaci, com aspiració d’una persona 
que ha estat molts anys en la vida pública i ara aspira, aspiro a viure tranquil i passar més 
desapercebut que una altra cosa. 
 
Per finalitzar, voldria reflexionar sobre aquella qüestió ja plantejada per Sòcrates, Plató i Aristòtil: qui 
ens ha de governar? Els millors, deien. Molt bé, i com sabrem qui són els millors? 
 
La pregunta quedava a l’aire, però jo em voldria arriscar a fer el catàleg de qualitats amb tots els 
matisos que s’hi vulguin afegir. Els millors haurien de ser els honestos, els savis, els propers, els 
servidors, els sincers, els compromesos, els autocrítics, els qui saben escoltar, els humils i els valents. A 
cada adjectiu segur que li manquen mils de matisacions excepte el primer, l’honestedat. L’honestedat 
es té o no es té, no es pot ser honest fraccionadament. 
 
És així que desitjo que els governants de la nostra ciutat i també del nostre país i del món, posin en 
pràctica tots aquests valors, sobretot, sobretot l’honestedat. 
 
I a tots vosaltres, companyes i companys regidors, senyor alcalde, que hem compartit aquesta 
legislatura que finalitza, us vull expressar el meu reconeixement des de la vessant institucional i la meva 
amistat des de la vessant personal.  
 
Que tinguéssiu encert i sort. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltíssimes gràcies, senyor Sabaté. I ara, ja per finalitzar 
aquesta ronda d’acomiadaments, passo la paraula a Pere Panisello. 
 
Intervenció del Sr. Panisello 
Seguidament pren la paraula el Sr. Panisello: Gràcies senyor alcalde. Bé, bon dia a totes i a tots, 
companyes i companys regidors, senyor secretari, gràcies per poder fer ús de la paraula en l’últim Ple 
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que per a mi és l’acomiadament de 20 anys de vida municipal. 
 
Vint anys està clar que donen per a molt. I em sento obligat a fer un petit recordatori que he procurat 
que sigui breu. 
 
Vaig entrar a la vida municipal de rebot, casi sense pensar-m’ho, per un oferiment que en va fer en el 
seu moment –a l’abril del 88– l’alcalde de Tortosa, el senyor Vicent Beguer, amb la finalitat d’iniciar un 
procés per donar més contingut als qui eren alcaldes pedanis, que en aquell moment a Jesús no n’hi 
havia. 
 
I era una persona que tenia molta activitat social amb les entitats, però era indiferent, per diferents 
motius que ara no vénen al cas, a la política de partits. Però gràcies al treball que es va fer a Jesús, 
conjuntament amb representants d’entitats que formàvem l’anomenat Consell de Barri –ara està clar 
que no hagués acceptat aquesta denominació– i a la bona receptivitat de les nostres peticions per part 
de l’alcalde, el senyor Vicent Beguer, vaig començar a viure la molt engrescadora vida política municipal 
i vaig canviar d’opinió i aquí estic, vint anys. 
 
El treball ben fet del Consell de Barri va permetre que hi hagués unanimitat en la petició per constitiur 
l’EMD de Jesús, que va ser una realitat a l’any 94, i per a mi personalment una fita molt important.  
 
A l’any 95, amb Marià Curto d’alcalde, jo vaig ésser tinent d’alcalde, responsable de l’àrea de Benestar 
Social i Sanitat. Tinc un gran record d’aquests quatre anys, ja que vam tenir dos escoles taller que van 
servir per rehabilitar l’edifici del Carrilet i va ser la primera en treballar a les Avançades de Sant Joan. 
 
Després van seguir vuit anys a l’oposició amb l’alcalde Joan Sabaté. I després vuit més al govern amb 
Ferran Bel d’alcalde.  
 
No puc deixar de recordar a totes les persones amb qui he estat treballant durant aquests anys, 
començant per l’àrea de Benestar Social, on hi ha magnífics i molt preparats professionals, i seguint pel 
consells assessors que he estat durant anys el delegat de l’alcalde. Recordo amb especial “carinyo” el 
de Campredó per la situació social que vivia el poble. I després Bítem. Personalment, vaig tenir una gran 
alegria quan, per fi, es van constituir en Entitat Municipal Descentralitzada. 
 
També vaig estar molts anys als Reguers i a Vinallop, on encara he estat aquest últim mandat, i és un 
bon exemple de treball conjunt. Sempre he intentat que la meva experiència els hi pogués ser útil i tinc 
l’honor de que als quatre pobles he estat el pregoner de la seva festa major. 
 
I els últims vuit anys al govern han estat uns anys molt profitosos, amb un treball intens. I he d’agrair als 
meus companys de govern el bon ambient, el “companyerisme” i tenir sempre un equip molt compacte 
que t’estimulava a treballar. 
 
No cal dir que la meva feina a l’àrea d’Esports ha estat molt fàcil gràcies al treball de tots els 
professionals amb una llarga experiència. 
 
Com a conseller delegat de Gesat i de Tortosa Salut he viscut de prop els moments complicats que 
estem passant el món sanitari. Per l’Hospital de la Santa Creu de Jesús crec que els estem superant, 
donant un gran servei públic i la compra de la Clínica Terres de l’Ebre ha estat una adquisició 
estratègica que es valorarà més amb el pas dels anys, i vam poder aconseguir gràcies a les bones 
negociacions de l’alcalde. Hagués estat molt perjudicial per a les Terres de l’Ebre perdre un equipament 
sanitari que ara és públic 100%. 
 
No era la meva intenció fer un repàs de la meva activitat política però l’explicació és perquè, per damunt 
de tot, el que vull és que les meves paraules d’acomiadament siguin d’agraïment, primer que res a 
Convergència i als alcaldes Vicent Beguer, Marià Curto i Ferran Bel que han confiat amb mi. I a totes les 
persones que ens han donat confiança amb el seu vot per poder governar. I, sobretot, als magnífics 
professionals que he tingut la sort de trobar en totes les regidores que he tingut responsabilitat i a totes 
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les persones del món social i d’entitats amb les que hem compartit neguits, preocupacions i, com no, 
també alegries. 
 
La veritat és que no sé si la meva feina ha estat satisfactòria però jo, personalment, em sento molt ben 
recompensat de tot el que he fet, tant pel “carinyo” i pel bon tracte de la gent i perquè m’he enriquit 
molt com a persona, m’he sentit a gust amb la feina i per això he de donar les gràcies de manera molt 
ampla. 
 
Per acabar, també gràcies a tots els companys regidores i regidors que hem compartit sessions durant 
vint anys, moltes i llargues sessions, perquè la discrepància política sempre és bona. He intentat 
sempre tenir el màxim respecte a les persones, i si en algun moment no ha estat així, demano disculpes 
perquè aquesta no era la meva intenció. I espero i desitjo que el nou mandat democràtic que prompte 
començarà pugui ser molt beneficiós per a la ciutat.  
 
Jo ara, com a ciutadà seguiré interessant-me pels assumptes del municipi. Un municipi que entre tots 
hem d’intentar millorant-lo i cadascun amb la seva responsabilitat que li pertoca. Moltes gràcies a totes 
i a tots. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde: Moltíssimes gràcies Pere. Si em permeten unes breus 
paraules d’agraïment, especialment a totes les persones que s’acomiaden avui i que ens han dirigit 
unes paraules. 
 
Moltíssimes gràcies per la seva feina, d’on sigui, del govern, de l’oposició. Però sobretot també 
moltíssimes gràcies, perquè ho he pogut constatar jo com a alcalde, per la seva estima i implicació en la 
ciutat. 
 
Moltíssimes gràcies, òbviament, als companys de fatigues en aquest llarg trajecte de govern al llarg 
d’aquests últims vuit anys. I moltíssimes gràcies a tots el regidors. 
 
Jo no sé qui ho ha dit, jo crec que ho han dit dos o tres persones, seria bo que tots tinguéssim 
l’oportunitat al llarg de la nostra vida de poder passar per aquestes bancades en algun moment. Perquè 
segur que la ciutat i els nostres conciutadans els veiem ja d’una altra forma. 
 
En tot cas, és un honor formar part de la corporació municipal de Tortosa i estic segur que així ho han 
fet tots els regidors que han passat al llarg de la història per aquests “sillons”, per aquestes estances, i 
estic segur que també ho seran els que vinguin. En tot cas, tancant el mandat de la corporació amb 
aquest últim acte, jo també, en nom de tots els regidors –també dels que no han intervingut– solament 
em queda agrair la col·laboració i implicació de tots els treballadors de la casa, de tots els treballadors 
de totes les empreses i organismes municipals i també la col·laboració de tots els tortosins i tortosines, 
de tota la societat civil i de cadascun d’ells de forma individual perquè entre tots fem o hem aconseguit 
fer  una Tortosa millor. 
 
Per part meva res més, moltíssimes gràcies i moltíssima sort a la corporació entrant. 
 

*-*-* 
 
La present acta s’entén aprovada per unanimitat. 
 

*-*-* 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vuit hores i trenta-tres 
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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