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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

23 / 2015 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL SALVADÓ, CRISTINA 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
del PINO HOMEDES, JOAQUIM  
PUIGDOMÈNECH RAMIÓ, MARC 
QUERALT MORESO, DOLORS 
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC 
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Excusen la seva assistència: 
BEL GUERRERO, DOLORS 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
GALIANA LLASAT, CINTA 
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ 
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
de la VEGA CARRERA, MANEL 
 

 
Tortosa, essent les setze hores i trenta minuts del 
dia setze de novembre 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 i urgent 
sota el següent 
 
 

 
Motiu de la urgència: Acompliment acords ACM. 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

PRESIDÈNCIA 
 

01 – Ratificació del caràcter urgent de la sessió. 
 

02 – Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. 
 

*-*-* 
 
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia: 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor Alcalde diu:  Molt bona tarde, anem a iniciar aquesta sessió plenària en caràcter 
extraordinari. 
 
Abans que tot, senyor secretari, excusarà al senyor Marià Martínez que per motius laborals no podia 
assistir, també a la senyora Cinta Galiana i al senyor Xavier Dalmau del Partit Popular.  
 
A la vegada, si em permeten, també excusar al grup socialista en ple que, en paraules textuals del seu 
portaveu, m’ha dit que no venien perquè no volien debatre i que havien fet una roda de premsa. 
Paraules textuals i, per tant, les reprodueixo així en aquesta sessió plenària. 
 
 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
 
01 -  RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Continua el senyor Alcalde dient: Una vegada dit això, anem a ratificar el caràcter urgent de la sessió i 
després passaríem a la discussió. 
 
En tot cas, si em permeten, també una introductòria. Aquesta és una moció que va aprovar tant 
l’Associació Catalana de Municipis com l’Associació de Municipis per la Independència amb la intenció 
de donar recolzament als acords polítics que havia expressat el Parlament de Catalunya, amb la 
intenció de que s’aprovés avui dilluns a la majoria d’ajuntaments, excusant d’això a tots aquells 
ajuntaments que al llarg de la setmana passada ja tenien Ple i que, per tant, ja l’incorporaven al seu 
Ple, i els que aquesta setmana continuarien tenint Ple i, per tant, ja incorporarien als seus plens 
ordinaris d’aquesta setmana. 
 
No és el nostre cas, com saben, i per tant hem decidit respectar aquesta data que s’havia donat del 
16 de novembre. Per això els hi demano la ratificació de la urgència, no sé si hi ha algun comentari. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, és per manifestar la nostra abstenció. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la urgència amb dotze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (3) 
i CUP-AET-PA (1); i tres abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal de 
MT-E. 
 
 
 
 
02 – MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA. 
 
Per l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita 
conjuntament pels grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya: 
 
“ El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la següent  
 
RESOLUCIÓ 
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“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades 
eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces 
parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una àmplia 
majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 
 
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat català 
independent en forma de república. 
 
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu, 
obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana.  
 
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer 
efectives aquestes declaracions. 
 
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies la 
tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública. 
 
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder 
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol 
no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal 
Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 
2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre 
altres sentències. 
 
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest procés de 
desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que 
permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i 
integradora. 
 
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o els 
mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que 
puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en 
l’annex d’aquesta resolució. 
 
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu el 
mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i acorda posar-ho 
en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional. 
 
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals afectats 
per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 
 
1. Pobresa energètica 
 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments bàsics, el futur 
govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, 
del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, 
de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, 
mentre duri aquesta situació. 
 
2. Habitatge 
 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el futur govern 
ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En 
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aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processo de desnonament de l’habitatge habitual 
que afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a 
poder fer efectiu el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats 
familiars afectades. 
 
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives que permetin 
fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament de 
les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i 
socials i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 
 
3. Sanitat 
 
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a l’atenció 
sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes les persones 
que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició 
d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en 
el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius 
econòmics. 
 
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme nous concurso 
per a la gestió de centres d’atenció primària. 
 
4. Educació 
 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part de l’articulat 
de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa, recurs que fou 
admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són 
contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model 
educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels 
conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en 
la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències 
establertes en favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel 
conjunt de la comunitat educativa. 
 
5. Garantia de les llibertats públiques 
 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles de la 
Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de 
juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals 
emparats per textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni 
europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En 
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de 
seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats. 
 
6. Administracions locals 
 
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes en servei de 
l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport necessàries per a deixar 
sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 
de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control del cost 
dels serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.  
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7. Refugiats 
 
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el futur govern ha 
de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats 
(ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de 
les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol. 
 
8. Dret a l’avortament 
 
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei 17/2015, del 21 
de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 
 
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 
 
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha 
d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el 
conjunt de la despesa. 
 
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments estructurats, 
separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment) d’aquells que 
constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així 
mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes 
estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute 
públic i eliminant el cost excessiu del capital. 
 
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que es pugui 
aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels 
programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en 
què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, 
expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han 
d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social. 
 
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern ha de crear 
un grup de treball obert als grups parlamentaris.  
 
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables de la banca 
resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels interessos amb finalitats socials.” 
 
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de Catalunya en 
l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència de plantejaments amb 
la cambra catalana.  
 
Per aquest motiu els grups municipals que sotasignen, proposen al Ple de l’ajuntament de Tortosa 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer - Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Tortosa a la Resolució 1/XI del 
Parlament de Catalunya.  
 
Segon - Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al president de 
la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM). 
 
Tortosa, 13 de novembre de 2015. 
 

Meritxell Roigé Pedrola Josep-Felip Monclús Benet 
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Portaveu del grup municipal CiU Portaveu del grup municipal ERC ”. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora i portaveu del grup municipal de Convergència i 
Unió, senyora Meritxell Roigé i Pedrola: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, les eleccions del 
passat 27 de setembre, com saben, van donar com a resultat una majoria d’escons –72 sobre 135– 
favorables a que Catalunya sigui un Estat propi, un Estat independent. 
 
El passat 9 de novembre, just un any després de la consulta efectuada als ciutadans de Catalunya, on 
una gran majoria va apostar per a que Catalunya fos un Estat independent, just un any després 
d’aquesta consulta el Parlament de Catalunya va aprovar, en el primer Ple de l’onzena legislatura, 
declarar l’inici del procés de creació d’un nou Estat català i adoptar les mesures necessàries per fer 
efectiu aquest nou Estat. 
 
Un dels pilars del nou Estat haurà de ser: garantir els drets fonamentals dels ciutadans catalans, que 
molts cops han estat vulnerats per l’Estat i pel Tribunal Constitucional. 
 
En aquest sentit, el món municipal, els ajuntaments som clau en aquest procés cap a un Estat nou. No 
es pot construir un Estat sense els ajuntaments, s’ha de fer amb els ajuntaments, amb els municipis i 
Tortosa hem d’estar al costat del Parlament.  
 
I, per tant, caldrà treballar conjuntament amb el Parlament, amb el Govern per tal de teixir les bases 
d’aquest nou Estat català. 
 
Per això, i a demanda de l’Associació Catalana de Municipis, també de l’AMI, l’Ajuntament de Tortosa 
volem estar al costat del Parlament i adherir-nos a la declaració del Parlament de Catalunya d’aquest 
passat 9 de novembre perquè entenem que Tortosa ha de formar part d’aquest procés i ha d’estar al 
costat dels ciutadans que volem construir un nou país. Per això, des del grup de Convergència i des del 
grup d’Esquerra hem signat aquesta declaració de suport al Parlament.  
 
Lamentem la situació de que alguns partits no hagin assistit avui. Creiem que la riquesa de la política 
és el diàleg, és poder debatre i, per tant, entenem que el que haurien d’estar és aquí asseguts, poden 
debatre amb tots nosaltres els diferents posicionaments.  
 
Però, en tot cas, nosaltres considerem que l’Ajuntament de Tortosa havia de fer aquest compromís 
amb el Parlament de Catalunya i també amb el Govern per tal de tirar endavant aquest procés, que és 
construir un nou Estat. 
 
Intervenció del Sr. Monclús: 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, senyor Josep Felip Monclús i Benet: Gràcies senyor alcalde. Companyes i 
companys regidors, bona tarde a tothom. 
 
A veure, jo tinc fills, tinc néts, segur que tots tenen família, tenim germans i segur que tots volem el 
millor per a les nostres famílies. Però si això ho fem més gran, a la família tortosina, a la família que 
surt de l’Ajuntament al qual nosaltres representem segur que volem el millor per als nostres 
conciutadans. 
 
I què pot ser, socialment, millor per a ells? Doncs bé, ser els amos de les nostres decisions per a que 
visquin tots millor. 
 
Per a que poguéssim ser els amos de les nostres decisions en quant a la llengua, en quant a la 
manera que tenim d’educar als nostres conciutadans, als fills. D’acord per poder ser lliures a l’hora de 
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triar –ser lliures democràticament– a l’hora de triar el model sanitari que volem, les polítiques 
comercials que pensem que són millors, les ajudes socials i un llarg etcètera. 
 
Però per a això, per poder fer això, per a allò que volem el millor per als de casa nostra, per als nostres 
germans, per als nostres pares, per als nostres fills, per als néts, per a tota la gent de Tortosa i segur 
que també per als catalans, el que volem és que tots els recursos econòmics que generem a través del 
nostre treball, del treball de tanta gent, tots els recursos econòmics que generem, que tots aquests 
fóssim nosaltres també els amos de poder decidir, per poder fer polítiques que siguin millors per a tota 
aquesta gent que he dit. 
 
Però del pressupost que gestiona la Generalitat de Catalunya, el 80% aproximadament se’n va a 
polítiques socials, com educació, com sanitat, com dependència. 
 
Però qui arreplega els diners que nosaltres generem –com he dit abans, amb els nostres impostos– i 
que decideix quina quantitat ens en dóna per a que poguéssim fer aquestes polítiques, és l’Estat. Per 
tant, veiem que l’Estat, a través d’un i un altre i un altre dia, de les Lleis, de tot allò que ja et porta al 
Tribunal Constitucional, el que fa és que nosaltres no poguéssim decidir del nostre. I no podem 
destinar el millor per als nostres convilatants, per als nostres fills, per a la nostra família. 
 
És per això que és necessari que, des d’aquest Ajuntament donéssim resposta i suport a la moció 
1/11 del Parlament de Catalunya, que parla de totes aquestes polítiques que hi ha que fer per a que 
poguéssim fer cas d’aquest mandat democràtic que s’ha obtingut a les passades eleccions del 27 de 
setembre, i per a que deixéssim de ser servils amb aquest Estat que ens imposa la seva voluntat en 
contra de les nostres necessitats. 
 
És per això que el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya de Tortosa, el grup municipal, dóna 
suport a aquesta Resolució del Parlament. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors, regidores, Movem Tortosa és un 
projecte municipalista amb diverses sensibilitats, com des de sempre hem dit en un principi. I en 
relació al conflicte que avui estem parlant de la relació de Catalunya amb l’Estat, sempre hem dit que 
tenim un mínim comú denominador, que en aquest cas és la defensa del dret a decidir i, per tant, la 
realització d’un referèndum per a que tots els catalans es puguin pronunciar. 
 
Tot i això, és evident que ara per ara l’Estat espanyol no deixa que els catalans puguem decidir amb 
aquest referèndum i, per tant, amb aquest dret que creiem que ara està, i és evident, totalment 
bloquejat. Veurem si, fruit de les properes eleccions al desembre, de les eleccions per escollir el nou 
parlament espanyol, hi ha un canvi en aquest sentit. 
 
No estarem ni estem mai al costat dels qui no ens deixen votar i que volen judicialitzar aquest 
conflicte, quan el que pensem que requereix aquesta situació és una resposta política basada en 
l’entesa, basada en el diàleg i el pacte entre totes les parts. 
 
Ara bé, la Resolució del Parlament de Catalunya que avui ens porten aquí per votar, al nostre entendre 
també té alguns dèficits, tant des del punt de vista ètic com des del punt de vista polític. 
 
Ètics perquè s’està parlant d’emergència social com si tots els mals que està vivint la nostra societat, 
Catalunya, només vinguessin pel Govern de Madrid. I des de Movem Tortosa volem recordar que el 
grup de Convergència i Unió, en el seu dia al parlament espanyol, ha votat diferents lleis que són 
també causa d’aquests mals que patim, com a Catalunya, i que algunes són, evidentment, la reforma 
laboral, la Llei d’estabilitat pressupostària o el Fons de Liquiditat Autonòmica, totes ells votades pel 
grup de Convergència i Unió amb el Partit Popular. 
 
Unes lleis que ofeguen la Generalitat de Catalunya i que ofeguen també a moltes comunitats 
autònomes de l’Estat espanyol que estan també retallant en sanitat, en educació i en serveis socials. 
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Que ara es parli d’un rescat social per part dels mateixos que també l’han avalat al Congrés dels 
Diputats i que també l’han avalat aquí a Catalunya, al Govern de la Generalitat –també el suport 
d’Esquerra Republicana de Catalunya–, des del nostre punt de vista és cínic. I, en tot cas, sí que 
valorem positivament que per primera vegada ja es parli, per part d’aquests grups, d’aquesta 
emergència social. 
 
El mateix passa amb la Llei Wert, que se’ns diu en aquesta Resolució que no s’acceptarà. Però volem 
recordar que en aquests moments, en aquests moments ja s’està aplicant aquí a Catalunya en alguns 
aspectes. O també, per exemple, es parla de que no s’obeirà la Llei mordassa, aprovada pel Partit 
Popular. Però també hem de recordar, per exemple, que la Generalitat encara manté l’acusació contra 
diversos sindicalistes per les últimes vagues generals. 
 
Per tant, entenem que tota aquesta part social que està en aquesta Resolució és un avanç, però 
també veiem que hi ha una part de maquillatge important. 
 
I en relació als dèficits polítics que ens proposa aquesta moció, també pensem que en té alguns. Per 
una banda, és una Resolució del Parlament que l’hauria de tirar endavant el Govern de Catalunya. I en 
aquests moments el Govern de Catalunya està en funcions i no hi ha acord al Parlament per a que hi 
hagi un nou president i hi hagi un nou Govern. I, per tant, pensem que aquest és un dèficit polític 
important, de que aquí se’ns està portant una moció que ha de tirar endavant un Govern, quan 
aquests grups que han tirat endavant aquesta moció, com a mínim fins a aquests moments, 
públicament no s’han posat d’acord ni en votar un president ni, evidentment, un Govern. 
 
També hi ha altres elements que pensem que són complicats com, per exemple, la legalitat 
internacional a través –i crec que no descobrim res– de diferents informes de la Unió Europea, o 
també de diferents països, o de les mateixes paraules que ha pronunciat el senyor Salmond –líder 
independentista d’Escòcia– que ha dit que tirar endavant d’aquesta manera pot ser contradictori i 
contraproduent per a aquells qui volen construir un Estat independent. 
 
I, per tant, nosaltres avui també el que volem expressar aquí és que pot generar, tota aquesta situació, 
molta frustració en el futur si no s’acaba fent bé. 
 
I també entenem que aquesta moció es presenta en un context electoral a uns dies de les eleccions 
del Govern de l’Estat espanyol i, per tant, també creiem que és un moment difícil en aquest sentit. 
 
Tot i així, i tornant al principi, atès que l’Estat espanyol a hores d’ara no ha expressat en cap moment 
la voluntat de que els catalans i catalanes poguéssim exercir el dret a decidir en un referèndum legal i 
acordat, a l’estil d’Escòcia. 
 
Atès, també, que la majoria de la ciutadania de Tortosa i de les Terres de l’Ebre han expressat en les 
urnes, en els últims temps, la voluntat de crear un Estat propi català, molt per damunt de la mitja del 
que pensen els catalans i catalanes, el conjunt del país. I també respectant aquest sentiment 
majoritari dels nostres conciutadans. 
 
Atès, també, que avui hem expressat aquí tots aquests matisos i problemàtiques, des del nostre punt 
de vista evident, tanmateix no serem, des de Movem Tortosa, qui posi en marxa cap tipus de 
maquinària de la frustració, o d’una possible frustració. 
 
I, donat que som un projecte plural i municipalista, votarem –com li he expressat abans a l’alcalde– 
aquesta Resolució a títol individual, amb un sí crític o una abstenció, perquè pensem que en aquests 
moments és el millor que podem fer davant la situació que vivim com a país. 
 
Per tant, aquest és el nostre posicionament. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bona tarde.  
 
En primer lloc, dir que si la CUP Alternativa Ecologista no ha signat aquesta moció en un principi va ser, 
simplement, per qüestió de forma i no de contingut i que, evidentment, votarem a favor. 
 
Destacarem, com a CUP Alternativa Ecologista estem contents i contentes perquè avancem cap a la 
construcció del nostre país i avancem, a més, en un contingut social amb aquesta primera declaració. I 
només destacarem tres punts d’aquesta  Resolució. 
 
La primera, en la que es parla de per l’obertura d’un procés constituent no subordinat. Això vol dir, 
simplement, que serà la voluntat popular la que decidirà i la que determinarà quin serà el país que 
volem construir. I ho voldríem oposar al model de Constitució que es va elaborar a l’Estat espanyol en 
el seu moment i que obeïa a uns interessos molt concrets i que, a més es va redactar amenaçada per 
l’estament militar. 
 
En segon lloc, es parla d’aquest procés constituent com un procés ciutadà, participatiu, obert, 
integrador i actiu. I ens agradaria també comparar-lo amb com es va redactar la Constitució espanyola, 
amb uns quants savis tancats en un despatx i que defensaven quotes de poder i interessos 
particulars. 
 
I, per últim, s’apel·la a no acatar les decisions, especialment del Tribunal Constitucional. Un Tribunal 
Constitucional que s’ha convertit no en una eina jurídica, sinó que és una eina política al servei del 
Govern del PP. Que, a més, dels 12 membres que hi ha, va designar el Congrés 4, el Senat 4 més, i 2 
més pel Govern, és a dir, que va influir en 10 d’aquestes 12 persones. I que diu clarament quin 
concepte de separació de poders té l’Estat espanyol. 
 
I davant d’això, d’aquesta realitat, nosaltres diem que desconnectem i que apostem d’una manera 
democràtica, massiva, sostinguda  i, evidentment, pacífica per iniciar aquest procés cap a la República 
Catalana. República Catalana, no monarquia, és a dir, una altra manera. 
 
També explicar que estem dissenyant un concepte de país de futur, i no conceptes com la monarquia 
que corresponen a altres segles. 
 
Però és que a més, aquesta Resolució va acompanyada d’una sèrie de punts que per a nosaltres es fa 
molt difícil que qualsevol persona que es digui d’esquerres o progressista pugui estar en contra 
d’aquests punts, no? Parla de pobresa energètica, de combatre-la i de que es pugui aplicar una llei 
catalana que està amenaça per aquest Tribunal Constitucional i que, simplement, demana que cap 
persona es quedi a casa seva sense aigua, llum o gas.  
 
O parla també de defensar que no hi hagin famílies desnonades de les seves cases, i que siguin els 
bancs –els bancs que hem rescatat amb diners públics– els que es facin càrrec d’aquesta situació. 
Però parla també de que la sanitat sigui universal per a totes les persones i que, a més, es paralitzin 
els processos cap a la privatització dels centres d’atenció primària.  
 
Com es pot estar en contra d’aquests principis? És per a sentir-se orgullosos de quin país comencem o 
volem començar a construir. 
 
Parla també d’un blindatge davant les amenaces del senyor Wert o de qualsevol altre personatge 
il·lustre que s’instauri al Ministeri d’Educació espanyols. No estem d’acord en defensar la identitat de 
la nostra educació, sistema educatiu català públic i laic? 
 
O parla també de blindar-se davant de la Llei mordassa. Una Llei, la Llei 4/2015, que atempta contra 
els drets més fonamentals de les persones treballadores. 
 
Però també parla d’anar en contra de les imposicions de la troica, del Banc Mundial, del FMI i del Banc 
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Central Europeu, en aquesta llei que, fins i tot, aquí hem d’aplicar –a l’Ajuntament de Tortosa– que és 
la Llei de la racionalització i sostenibilitat de l’Administració pública, i que advoca per què és més 
important el compromís de pagar el deutes que el de fer inversió social i garantir que tot el món tingui 
unes condicions mínimes i dignes per viure. 
 
O, fins i tot, de que no cal acatar les ordres que vinguin de l’Estat espanyol i que podem atendre a més 
persones refugiades, la major part de..., a més, aquests conceptes s’han aprovat aquí en mocions que 
s’han presentat, i resulta que ara se’ns diu que, que bé, que això no toca. O del dret a l’avortament i 
d’aplicar la Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones.  
 
I, fins i tot, també parla d’elaborar un pla de xoc contra la situació d’emergència social que estem 
vivint i que, a més, no es faci a costa d’augmentar la despesa pública, sinó que es renegociï el deute 
que té la Generalitat. 
 
Per això, jo crec que és per sentir-se orgullosos, que aquest sigui el full de ruta de la futura República 
Catalana. I ens costa entendre que hi hagi gent d’esquerres que, en nom de la Constitució, que en 
nom de la santíssima Constitució avui s’hagi negat a venir aquí a aquest Ple. I creiem que, realment, 
quan ens acusen a nosaltres de nacionalistes, el que estan demostrant és que els nacionalistes són 
ells, que utilitzen la Constitució, o la bandera i la Constitució per legitimar la seva postura nacionalista.  
 
I per això ens agradaria dedicar, tot i que no estan aquí els representants del Partit Socialista, unes 
frases que Javier Krahe, en una cançó que es deia “Cuervo ingenuo” li dedicava als anys 80’ al Partit 
Socialista Obrer Espanyol. Li deia que “mucho partido, pero ¿es socialista, es obrero o es español 
solamente?”. 
 
Per acabar, als companys i companyes de Movem Tortosa –i també faríem extensiva aquesta 
argumentació a Catalunya Sí Que Es Pot– coincidim en una part de l’argumentació que ha fet vostè 
perquè aquests fulls, aquesta declaració es pot convertir en paper mullat, però també pot ser el full de 
ruta per a la futura República Catalana. Perquè aquesta declaració, com el futur Govern que no tingui 
dubte vostè de que s’acabarà constituint, serà una finestra per sortir d’aquest edifici que es diu Estat 
espanyol i que ens imposa tota una sèrie de condicionaments que nosaltres volem superar. 
 
I per a que aquest full de ruta sigui real, els necessitem també a vostès, per a ser més gent, per 
construir aquests ciments d’aquest nou Estat català, d’aquesta república social a la que els demanem 
que s’incorporin per a realment construir un Estat social. 
 
I tornem a reiterar que estem molt contents i contestes de que la primera resolució que aprova el 
Parlament català sigui aquesta, en un contingut social tan clar. 
  
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Jo voldria contestar, senyor alcalde, regidores, regidors, jo 
voldria contestar a les paraules del senyor Jordan, perquè ens ha dit, ens ha titllat de cínic a les seves 
paraules, cosa que demostra que no han entès res del que portem a aprovació aquí, no han entès res 
del que estem fent. 
 
Nosaltres estem parlant de construir un nou país i, per tant, de tenir aquest full de ruta que permet 
iniciar aquest procés. 
 
I el portem quan toca, que és quan s’inicia l’onzena legislatura. El dia que s’inicia l’onzena legislatura 
portem a aprovació aquest full de ruta, aquest full de nou procés. I no té res a veure en que 
estiguéssim en eleccions espanyoles, això ens és indiferent als que estem portant endavant aquest 
procés, perquè entenem que les eleccions espanyoles toquen quan toquen, però el que estem fent 
nosaltres és fer un pas endavant –que és quan comença aquesta nova legislatura– i és marcar el què 
hem de fer el propers mesos, que és construir un Estat i com l’hem de construir. 
 
I això els porta a que..., aquesta incongruència, aquesta indefinició del seu partit o d’aquells que estan 
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vostès, els porta a que al Parlament de Catalunya –i arreu– estiguin votant amb el Partit Socialista, 
amb el Partit Popular i amb Ciutadans. I acaben essent un bloc, juntament amb aquests tres partits. 
Perquè parlen de referèndum, però vostès saben que el referèndum –a dia d’avui, ni els futurs– no 
serà possible perquè veiem el que està succeint a Espanya. 
 
I ens diu que és un moment difícil. Ho serà per a vostè un moment difícil. És un moment que el país 
necessita que estiguéssim junts i que tiréssim endavant aquest procés. I, per tant, necessitem el 
màxim de suports possibles. 
 
Jo lamento que al Parlament s’hagués amenaçat a membres del seu grup parlamentari de referència, 
d’expulsar-los o expedientar-los per no votar aquesta declaració d’independència. Lamento que això 
passés. I, a més a més, se’ls va oferir la possibilitat de votar punt per punt, perquè aquí –com diuen– 
hi ha moltíssims punts que podrien vostès compartir. 
 
En aquell moment no va ser possible, no van voler votar-ho, van votar no a tots els punts –igual que va 
fer Ciutadans, PSC i el Partit Popular–. Avui els hi demanem que els regidors, els tres regidors que avui 
estan de Movem Tortosa, s’uneixin a aquest suport majoritari que té aquesta declaració i, per tant, tots 
plegat poguéssim treballar –des de Tortosa també– per construir aquest nou país, perquè Tortosa 
necessita també el màxim de gent, el màxim de regidors al seu costat. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, bé, quan diem 
cinisme ho diem en el sentit de que moltes de les coses que s’estan posant en aquest punt, un dels 
partits que ha governat –i concretament, Convergència i Unió– des del nostre punt de vista també n’és 
responsable perquè, encara que potser vengui molt dir que tots els mals només vénen de Madrid, no 
només vénen del Govern central. També vénen del Govern europeu. 
 
I al Govern central o al parlament espanyol, torno a reiterar que Convergència i Unió ha votat diferents 
lleis que afecten a Catalunya, com la Llei d’estabilitat pressupostària, la reforma laboral en contra dels 
drets dels treballadors o altres lleis que totes van en la línia d’aplicar aquestes polítiques d’austeritat. 
 
I també volem recordar que el president en funcions, Mas, va dir –quan va tenir el càrrec, al principi– 
que seria el millor alumne aplicat en relació a seguir les polítiques d’austeritat que venien d’Europa, 
quan en aquell moment vostès governàvem amb el Partit Popular. Potser per això, avui hi ha 
problemes per a que, precisament, no s’investeixi al president Mas. 
 
Unes polítiques que han portat més atur, que han portat més pobresa i que han significat la retallada 
en sanitat i en educació més gran de la història, no només a Catalunya, sinó al País Valencià, a la 
Comunitat Autònoma de Madrid i a totes les comunitats autònomes, perquè són unes lleis que sí que 
s’aproven al Congrés dels Diputats a Madrid, però que han rebut el suport de Convergència i Unió. I, 
per tant, des del nostre punt de vista això és una contradicció important. 
 
En relació també a tots els aspectes socials que comentava el senyor Rodríguez, de la CUP, els 
compartim. Tot i que també hem dit que hi ha alguns aspectes que ja no s’estan tirant endavant, per 
exemple, la Llei Wert. En aquests moments hi ha aspectes que ja s’estan aplicant a Catalunya i, per 
tant, en aquesta Resolució ens estan dient que ens bloquejarem de la Llei Wert, però vostè mateix ja 
m’està dient amb el cap que sí, que ja s’està aplicant en part, aquí a Catalunya, no a l’Estat espanyol, 
aquí. 
 
O en relació, per exemple, a la Llei mordassa, de moment el Govern manté les acusacions contra 
sindicalistes. 
 
Per tant, entendrà –des del nostre punt de vista– que hi ha contradiccions en l’àmbit social, perquè 
una cosa és el que es diu i l’altra és la que es fa. 
 
Però, en tot cas, sí que li diré que el nostre grup entén aquesta voluntat i veurem si aquestes frases 
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que estan sobre el paper, durant els propers mesos realment es compleixen. I, per tant, això ho anirem 
veien, si només queda com un brindis al sol o es compleix, val? 
 
I, finalment, a la senyora Roigé li torno a repetir per si no ho ha sentit prou bé. I és que Movem Tortosa, 
que és un grup municipal, un grup inscrit com a partit polític al Ministeri de Governació a Madrid –que 
és on hores d’ara hem d’estar inscrits els partits polítics– votarà sí crític o votarà abstenció i, per tant, 
no votarà al costat del bloc del no. Un bloc que, per cert, avui tampoc està present en aquest 
Ajuntament. Per tant, tot allò que vostè ha dit crec que ho hauria d’haver sentit abans millor, perquè 
nosaltres no votarem amb el bloc que vostè ha comentat.  
 
I per això he demanat a l’alcalde, ateses les sensibilitats del nostre grup, que poguéssim també votar a 
nivell individual. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Sí, la sensibilitat i el Reglament orgànic 
municipal, senyor Jordan. 
  
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Per reiterar que donarem suport a una declaració tan 
important com és la que figura al segon punt de la Resolució, que diu que el Parlament de Catalunya 
declara solemnement l’inici del procés de creació d’un Estat català independent en forma de 
república. 
 
Això és allò que millor pot passar per a que els nostres fills, els catalans, els tortosins, les tortosines, 
per a que tothom pugui tenir la capacitat de decidir dels seus recursos econòmics, a fi i efecte de que 
tots puguin viure millor, tots poguéssim viure millor, que poguéssim rebre una educació d’acord a les 
nostres voluntats, un model sanitari d’acord amb la nostra voluntat, una política comercial d’acord 
amb la nostra voluntat, unes ajudes socials d’acord amb la nostra voluntat, amb els nostres recursos, 
per a que tothom, tothom, tothom visqui millor. I que no ens decideixin els altres el que nosaltres hem 
sigut i volem ser. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Sí, intentaré respondre al que ha dit el senyor Jordan, 
perquè ell ens ha dit davant de tots els seus arguments “des del meu punt de vista”. Evidentment, des 
del seu punt de vista. 
 
El que vam fer avui aquí, el que vam fer el dia 9 de novembre passat al Parlament de Catalunya és 
molt important, i és fer un pas endavant com a Estat. I és construir aquesta voluntat que té la 
ciutadania, la majoria de la ciutadania de Catalunya, que vol construir aquest nou Estat. 
 
Ens parla de polítiques fetes en el seu moment amb el Partit Popular i oblida amb qui hem estat tenint 
una anterior legislatura –amb Esquerra Republicana– i oblida moltes coses, vostè només recorda 
segons què. Vostè sí que està votant a dia d’avui, a nivell del Parlament de Catalunya juntament amb 
el Partit Popular. 
 
Però, independentment de tot això, i ens diu “movem és un partit”. Sí, és cert, és un partit. És un partit 
on dos dels seus regidors són membres d’Iniciativa, on Movem té les sigles d’Iniciativa i això suposa 
que vostè estigui al Consell Comarcal, perquè si no hagués sigut Iniciativa no hagués sumat ni al 
Consell Comarcal ni a la Diputació els seus vots com a regidors, els vots que han tret com a 
candidatura a Tortosa. 
 
I, en tot cas, entenem que..., i vostè també és un dels càrrecs més importants d’Iniciativa a Terres de 
l’Ebre i, per tant, el que entenem avui, el que celebrem avui també és que, pel que ens ha dit ara a la 
segona intervenció, han fet possible aquí a Tortosa que canviï algun dels vots respecte al Parlament de 
Catalunya i, per tant, amb això ja és important que, al menys..., crec que després ens ho diran, però 
crec que tres dels tres regidors que hi ha aquí, segurament algun –jo crec que n’hi haurà un– que 
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estarà d’acord amb el procés i amb la declaració que avui engeguem. O al menys els altres, perquè 
m’ha dit “és una abstenció crítica”, haurà canviat el sentit del vot del seu partit de referència al 
Parlament de Catalunya. 
 
Amb tot això, celebrem aquí que al menys no tenim el resultat negatiu com han fet en altres llocs del 
país. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb catorze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (3), 
MT-E (2) i CUP-AE-PA (1); i una abstenció corresponent a la membre de la corporació del grup 
municipal de MT-E, Sra. Cristina Bel Salvadó. 
 

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