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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
20 / 2015 

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

 
 
Tortosa, essent les dinou hores i cinc minuts del 
dia quinze d’octubre 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 de terminis 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

PRESIDÈNCIA 
 

01 - Ratificació del caràcter urgent de la sessió. 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 

02 - Dictamen de proposta d'acord per assignar el nom de “President Lluís Companys i Jover” al parc 
urbà situat entre els carrers de Migdia, de València i el riu Ebre. 
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PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

03 - Dictamen de proposta d'acord d'establiment de dos dies festius addicionals d'obertura comercial 
autoritzada a Tortosa per a l'any 2016. 
 

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

PRESIDÈNCIA 
 
 
01 -  RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ. 
 
Per la Presidència se sotmet a votació ordinària la urgència de la sessió. 
 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde diu: Anem a iniciar, avui 15 d’octubre de 2015, aquesta sessió plenària. En primer lloc, 
donat que ha estat convocada per urgència, hauríem de justificar la urgència i haurem de ratificar el 
caràcter urgent de la mateixa convocatòria. 
 
No se’ls hi escapa que avui és una data molt senyalada, és 15 d’octubre, fa 75 anys que els president 
Companys va ser afusellat per les tropes franquistes. Per tant, que avui, concretament avui, poguéssim, 
en compliment d’un acord del Ple de l’Ajuntament de Tortosa, poguéssim assignar el nom del president 
Lluís Companys i Jover a un indret públic de la ciutat ens pareixia significatiu, més enllà que també hem 
afegit un altre punt de l’ordre del dia que s’havia de complimentar abans de no sé quin dia de final de 
mes. Per tant, el segon motiu és afegit però, en tot cas, aquest és el motiu i, per tant, els hi demanaria 
la ratificació del caràcter urgent de la sessió. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la urgència per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER ASSIGNAR EL NOM DE “PRESIDENT LLUÍS COMPANYS I 
JOVER” AL PARC URBÀ SITUAT ENTRE ELS CARRERS DE MIGDIA, DE VALÈNCIA I EL RIU EBRE. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès que per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 2564 de data 13 d’octubre de 2015, s’incoa el 
procediment administratiu per assignar el nom de “President Lluís Companys i Jover” al parc urbà situat 
entre els carrers de Migdia, de València i el riu Ebre. 
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Lluís Companys i Jover neix a el Tarròs, del municipi de Tornabous, el 21 de juny de 1882. Fou polític 
català , President del Parlament de Catalunya (1932-1933) i President de la Generalitat de Catalunya 
(1934 i 1936 – 1940). 
 
El 6 d’octubre de 1934 va proclamà l’Estat Català des del balcó de la Generalitat. El 13 d’agost de 
1940 fou detingut i se li varen obrir diligències per “ser el President de la Generalitat, ministre de la 
República i responsable dels fets realitzats a Catalunya”. 
 
El 3 d’octubre de 1940 va ser traslladat al Castell de Montjuïc per fer-li un consell de guerra sumaríssim 
i el dia 15 d’aquell mateix mes fou afusellat al fossar de Santa Eulàlia. 
 
Vista la importància en la història recent catalana del President Lluís Companys i Jover i atès que el 
proper 15 d’octubre farà 75 anys, del seu afusellament, essent President de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones en la seva sessió 
de data 13 d’octubre de 2015. 
 
Al Ple de l’Ajuntament, es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Assignar el nom de “President Lluís Companys i Jover” al parc urbà situat entre els carrers de 
Migdia, de València i el riu Ebre. 
 
Segon - Donar trasllat d’aquest acord a les diferents Àrees d’aquest Ajuntament per al seu coneixement 
i efectes adients.” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Aquesta ja és una 
concreció específica d’un espai. Hem pensat que un parc singularitza molt més la importància de 
recordar, i especialment en aquests moments que fa 75 anys, com deia, que el president Lluís 
Companys va ser afusellat. 
 
Ara fa un any, també en aquesta sessió plenària decidíem atorgar-li la Medalla Pugna Pro Patria a un 
alcalde, Josep Rodríguez, alcalde de la ciutat de Tortosa elegit democràticament pels tortosins i que 
també va ser afusellat, en motiu d’aquests 75 anys. 
 
Ara penso que és just poder fer aquest acte que, si em permeten, després ens traslladarem al parc 
President Companys per poder descobrir una petita placa recordatòria. 
 
L’assassinat de qualsevol persona, malgrat sigui amb sentències o amb projectes de sentències, mai 
està justificat. De fet, la mort de qualsevol persona no està mai justificada. Però quan una persona mor 
per defensar els interessos d’un país, d’una ciutat –com era el cas del nostre alcalde– i per a aquesta 
funció han estat elegits democràticament, encara és més rebutjable. 
 
En tot cas, jo els demano que ara farem el torn d’intervencions i ja els hi agraeixo la predisposició que 
em van mostrar vostès també en Junta de Portaveus en quant a poder concretar aquesta denominació 
d’aquest parc, sota la denominació “parc President Lluís Companys”. 
 
Si ho creuen convenient, faríem el torn de portaveus. Ja els hi he dit que, malgrat –no seria el desitjable 
però ens adaptarem a la situació que hi hagi–, ho faríem en una ronda de portaveus. Si després algú se 
sentís al·ludit o volgués fer alguna rèplica, òbviament, com en qualsevol Ple, també ho podran fer. Per 
tant, seguint l’ordre habitual, entenc que tots els portaveus intervindran i, per tant, li passaria la paraula 
al senyor Xavier Dalmau. Quan vulgui, senyor Dalmau. 
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Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, el 
regidor proposant manifesta en la seva exposició de l’acord la importància en la història recent catalana 
del senyor Lluís Companys, president que va ser de la Generalitat de Catalunya. És per això que ens 
invita a aprovar i a assignar el nom de “President Lluís Companys i Jover” a una plaça situada en el barri 
de Ferreries nord.  
 
Vull recordar –i la memòria històrica sempre serveix en positiu, si ho és per a tot i si ho és per a tots– 
que ja a l’any 1997, i desprès al 2000, es va acordar tal assignació en espera de trobar un lloc, un 
carrer, una plaça o com ara un parc, adient a l’honor que es volia conferir.  
 
Vull recordar que en aquests plens el Partit Popular d’aquell moment va veure, diguéssim, en bons ulls 
aquesta assignació com, evidentment, jo ho veig en aquest Ple d’avui. Però jo voldria fer dos apunts a 
aquesta concessió o assignació del nom de “President Lluís Companys i Jover” a la plaça. 
 
Una, és que demano –o prego, millor dit– que es faci un record o una enumeració de tots els tortosins i 
de totes les tortosines –incloent, lògicament EMD’S i incloent, lògicament, pedanies i incloent, inclòs, 
lògicament, a ebrencs i ebrenques– tant sigui de naixement com d’adopció que han destacat en la 
nostra defensa, de Tortosa o de les Terres de l’Ebre, i han destacat –i / o– en la seva tasca humana, 
personal i professional, sense considerar el seu credo religiós o polític, és a dir, valorar les seves 
qualitats, al marge totalment de les seves ideologies polítiques i de les seves ideologies religioses, i que 
avui en dia encara no tenen una plaça o un parc amb el seu nom. 
 
Es podria fer una relació –jo dic extensa, potser no tant, però jo crec que extensa– i demanaria un 
compromís ferm i explícit en aquest sentit d’aquest Ple per, en un  “plaç”, o en una forma o d’alguna 
forma, anar donant carrers, places i parcs –o altres indrets– nom de tortosins, tortosines il·lustres pel 
que van fer i també a persones, estenent-lo al territori ebrenc, al nostre territori de les Terres de l’Ebre. 
 
El segon punt és remarcar que en tota societat entesa en allò a que han de tendir sempre la persona o 
les persones que governen aquesta societat, és establir el màxim nivell de concòrdia entre tots i 
cadascun dels seus ciutadans, de totes les formes de pensar com a formes respectables, sempre que 
entrin i participin del joc política i, especialment, del respecte al ésser humà. 
 
Aquest tarannà és el que ens allunyarà, Déu ho vulgui, d’un altre precipici que potser –no ho sabem– 
poguéssim estar caminant cap a ell. 
 
Per tant, jo, estem d’acord amb el nomenament de la plaça. Però, per aquests dos punts que dono 
d’afegit, la nostra postura serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor alcalde: Moltes gràcies senyor Dalmau, moltes gràcies per 
manifestar l’acord, més enllà de la concreció amb una abstenció. Però, en tot cas, agrair-li. 
 
I no vull entrar en contestacions però, en tot cas, sí que fer una mica, a benefici d’inventari, com han 
funcionat el tema de les denominacions o les assignacions de carrers o places. 
 
Jo crec que amb alguns de vostès, en l’anterior mandat ja vaig tenir ocasió d’expressar-ho. Això és bo 
que es faci amb un cert consens. També és bo que abans de fer la proposta es tingui un lloc ja buscat. 
Si no recordo malament, en l’anterior mandat la llavors regidora i avui present, la senyora Alícia 
Gamundi ja ens demanava de que poguéssim fer un inventari no de a qui els hi podríem donar, sinó del 
que el Ple ha anat aprovant al llarg d’anys i anys i anys i, després, per falta de disposició no s’ha anat 
assignant. 
 
Per tant, jo els hi demanaria que seguíssim amb la mateixa línia. Farem aquest inventari, aquest 
inventari és complicat de fer –ja els hi dic jo, perquè s’ha de repassar totes les actes de tots els anys 
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posteriors– però jo crec que fer-ho com ho estem fent i com vam acordar també en l’anterior mandat de 
fer-ho amb un cert consens, de buscar la ’ubicació –saben que jo mateix els hi vaig ficar una proposta 
damunt la taula també, que intentarem concretar durant els propers mesos– però també ens podem 
comprometre tots plegats, evidentment, amb màxima responsabilitat per part del Govern, a poder 
internar refer aquest inventari i veure què és el que tenim assignat, assignar el que ja es va aprovar en 
altres moments –com estem fent potser ara– i, a la vegada, fer, doncs, també propostes, no tant 
públicament perquè jo crec que això és bo que després surti de forma consensuada, però jo estic obert 
a rebre propostes de tots els àmbits i no sé si ens cal fer un inventari però, en tot cas, sí que entenc en 
positiu la seva reflexió. 
 
De totes formes, agraeixo la posició del regidor del Partit Popular de també mostrar la conformitat amb 
la proposta. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bona tarde. 
 
Nosaltres votarem a favor de la proposta, però també volem recordar que Lluís Companys és l’únic 
president d’una nació europea que, elegit democràticament, va ser assassinat pel feixisme i 
considerem que és una vergonya que 75 anys després l’Estat espanyol encara no hagi demanat perdó, 
que no s’hagi dignat a anul·lar el procés –com s’havia demanat des de diverses entitats i 
administracions– i ens preguntem, o és evident, quin nivell de democràcia té un Estat que és incapaç 
de, 75 anys després, demanar perdó per haver assassinat una persona elegida democràticament; i com 
és possible que encara hi hagi gent que ens digui que hem d’anar a pactar amb ells el futur del nostre 
país. 
 
Dit això, també sembla molt trist que des d’aquest parc es pugui veure un monument, un monument 
franquista que és el més gran de Catalunya, un monument feixista que van construir els que el van 
afusellar i un monument que, com es va dir el dia de la seva inauguració, està dedicat a “recordar a la 
futuras generaciones lo que costó forjar esta nueva Espanya”, entre aquestes coses l’assassinat de 
Lluís Companys. 
 
I celebrem que els noms que es dediquen a les nostres places, als nostres carrers siguin de persones 
que han lluitat pel nostre país, que tenen valors democràtics i que han defensat la democràcia. I per 
això, trobem també una incoherència que en la ciutat continuïn havent places, com la plaça Joaquim 
Bau, que facin referència a persones que van pertànyer, precisament, a tot el contrari: al franquisme i a 
formar part de governs que van simbolitzar, doncs, la falta de respecte al nostre país i als valors com la 
democràcia. 
 
I, com va dir el president Lluís Companys, tornarem a sofrir, tornarem a lluitar i tornarem a vèncer. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, Lluís Companys i Jover va ser afusellat la matinada del 15 d'octubre de l’any 40 –avui, com 
molt bé ha dit l’alcalde, fa 75 anys– per ser president de Catalunya. Va ser l'únic president –com molt 
bé ha dit el senyor Rodríguez– europeu elegit democràticament afusellat pel feixisme.  
 
Seguint una mica la biografia en els últims dies, des del 29 d'agost fins el 3 d'octubre de l’any 40, 
Companys va ser torturat a la Direcció General de Seguretat, a la Puerta del Sol. Després va ser 
traslladat a la presó del castell de Montjuïc per ser sotmès a un consell de guerra que fou, com tothom 
sabem, un simulacre, igual que els 110.000 consell de guerra que el franquisme va posar en marxa a 
Catalunya.  
 
Les indicacions de Franco eren clares: condemnar-lo a mort i afusellar-lo el més aviat possible i sense 
donar notícia a la premsa, i amb clara voluntat repressora. 
 
Fa un temps fèiem un homenatge a Josep Rodríguez, l’alcalde republicà de Tortosa, i podríem establir  
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entre ells un paral·lelisme, entre ell i Companys, en tant en quant els dos van utilitzar el seu càrrec i la 
llei per afavorir la sortida del país de gent vinculada, sobretot, a l’àmbit conservador i a l’església. 
 
Ja dèiem en aquell moment que de res va servir aquest gest, a cap dels dos, perquè ja havien estat 
condemnats a mort abans de ser jutjats. Però van demostrar la seva vàlua personal i el seu respecte i 
passió per la democràcia i la justícia. 
 
En el seu testament Companys va escriure: "A tots els que m'han ofès perdono; a tots els que hagi pogut 
ofendre demano perdó. Si he de morir, moriré serenament per Catalunya i el que representa de pau, 
justícia i amor ". 
 
No en va, s’ha considerat Companys com un personatge que va resoldre en clau republicana i 
espanyola les contradiccions del seu temps, des d'un doble patriotisme que uneix el sentiment republicà 
i el pensament absolutament d’esquerres.  
 
Avui, en el Ple que estem portem a aprovació en aquest Ple urgent l’assignació del nom de “President 
Lluís Companys i Jover” al parc urbà situat entre els carrers Migdia, València i el riu Ebre. És just i 
necessari que Tortosa, com tantes altres ciutats de Catalunya, compti amb una plaça, un carrer, una 
avinguda o un espai amb el nom del President Companys.  
 
Però no creiem que sigui just i necessari, per la seva assignació, que es faci, al nostre entendre a corre 
cuita i sense la reflexió i el consens necessaris per a nosaltres. 
 
I vull fer una reflexió prèvia, senyor alcalde, perquè vostè mateix –ja ho ha explicat aquí molt bé– va 
explicar en Junta de Portaveus que s’iniciaria un expedient en relació a aquest tema, amb el que tots els 
grups vam estar d’acord i a favor, i vam dir que en el seu moment es posarien damunt la taula les 
aportacions dels grups municipals per debatre aquest reconeixement, així com d’altres a altres tortosins 
que vostè també va avançar. 
 
Ens sobta aquest caràcter d’urgència d’un tema com aquest, i així ho vam manifestar en la comissió 
informativa i quan ens ho va comunicar el seu cap de gabinet. Creiem que el que cal en aquests casos 
és buscar el consens i escoltar totes les propostes, defugint, al nostre entendre, d’una utilització política 
que no es mereix el President Companys. 
 
I ho dic així perquè, un cop debatut en el si del nostre grup municipal, creiem, amb tots els respectes, 
que el lloc que s’ha escollit, i que vostè ja va avançar en Junta de Portaveus –i és així–, al nostre 
entendre no és prou digne per fer un homenatge al president Companys. Entenem que és un lloc que 
pensem que no és prou idoni. I posaré un exemple, que era la nostra proposta, la que volíem fer-los, que 
volíem posar damunt la taula per ser debatuda, i era canviar  –i ha sortit aquí també per part del senyor 
Rodríguez– l’actual nom de la plaça Joaquim Bau pel de President Lluís Companys. 
 
Es tracta d’un lloc cèntric del barri de Ferreries que considerem que és molt adequat per retre 
homenatge al president Lluís Companys, i amb un doble sentit: d’una banda el merescut reconeixement 
a la figura del president al centre neuràlgic del barri de Ferreries. I d’altra, substituir el nom de Joaquim 
Bau qui, tot i la feina feta per Tortosa, recordem que va ser procurador en Corts franquistes, president 
del Consell d'Estat, membre del Consejo del Reino i, per tant, va formar part d’un Govern que va 
condemnar al president Lluís Companys. 
 
I que quedi clar que amb això no pretenem eliminar el nom de la figura de Joaquim Bau i del que va fer 
per Tortosa, donat que actualment ja hi ha un equipament educatiu que porta el seu nom i, per tant, 
creiem que ja estaria degudament representat i recordat com a valedor de la ciutat. 
 
Està clar que es tracta d’una proposta i per això creiem que s’hauria d’haver pogut treballar  
conjuntament per tal d’aconseguir un resultat que creiem que hauria estat més simbòlic, al nostre 
entendre, i d’acord amb la recuperació de la memòria històrica, un tema que moltes vegades tots ens 
omplim la boca però que moltes vegades rarament materialitzem. 
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Per tant lamentem, una vegada més, les presses per tirar endavant aquesta proposta que valorem com 
a molt positiva i que ens hagués agradat molt més participar-hi, esperant que en les altres propostes 
que ens va fer, senyor alcalde, poguéssim participar-hi també fent aportacions. 
 
Però per damunt de tot, com ja he dit en l’exposició inicial, creiem que el president Lluís Companys es 
mereix a Tortosa el reconeixement a la seva figura i, per tant, donarem suport a la proposta i votarem a 
favor. 
 
Entenem que recordar al president Lluís Companys és una bona ocasió per retrobar-nos amb la història i 
amb la importància de la preservació de les llibertats i de l’autogovern. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies senyor Roig. Sense ànim d’entrar en cap, 
absolutament, polèmica, perquè jo crec que la situació no s’ho mereix, si ha estat atent al que han dit 
altres portaveus i jo mateix, a l’any 97 es va prendre un acord, a l’any 2000 es va prendre un altre 
acord i no es va materialitzar durant molts anys, 8 d’ells de Govern socialista a la ciutat, perquè no es 
trobava un espai prou digne. Repassi les actes de l’Ajuntament. 
 
Potser ens podríem passar 75 anys més buscant un espai digne. Jo els hi vaig fer una proposta i no he 
tingut cap trucada de ningú ni cap contraproposta. I si continuem buscant espais dignes, potser no hi 
haurà nom i passaran més anys sense que se li hagi assignat al president Companys un lloc. 
 
Respecte a les altres propostes, si vol un dia a precs i preguntes m’ho fa i ja en parlarem. Però van 
passant els anys i no es troba un espai digne. I quan es troba, hi ha algú que diu que no li sembla prou 
digne. Potser és que no li sembla prou digne perquè vol continuar com hem estat fins ara. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, avui, 15 d’octubre, se 
celebren els 75 anys de l’afusellament del president de la Generalitat republicana, Lluís Companys, per 
això l’Ajuntament de Tortosa, després de tants anys i sense haver dut a la pràctica mai el 
reconeixement del president màrtir per a que s’anomeni amb el seu nom un carrer o indret a Tortosa, 
celebrem aquest Ple extraordinari per aprovar que un parc al barri de Ferreries recordi la figura d’aquest 
polític que tant va fer pel nostre país i per les classes populars. Un honor que, evidentment, votarem 
favorablement des de Movem Tortosa. 
 
Lluís Companys va ser, sobretot, un home d’esquerres i un home catalanista. La seva trajectòria política 
–que anomenaré breument si em permeten, com a historiador dels regidors, no?, que aquí estem 
presents– es pot resumir en dos conceptes: justícia social i la defensa de Catalunya. 
 
De fet, durant tota la seva vida –com ho demostren els fets– va viure amb la il·lusió de construir una 
societat més justa on les classes treballadores tinguessin una vida millor i on Catalunya, com a nació 
també tingués el màxim autogovern en el marc de l’experiència republicana dels anys 30. 
 
Abans, però, d’arribar al període de la Segona República, on Companys va esdevenir un dels grans 
protagonistes, cal recordar el que seria president de la Generalitat, cal recordar que es va forjar com a 
polític amb moltíssimes adversitats en el període del regnat d’Alfons XII i de la dictadura de Primo de 
Rivera. En aquesta època menys coneguda pel gran públic, explica com aquell home es va anar forjant 
en un ideals i conviccions plenament democràtiques d’esquerres i catalanistes. 
 
Així, l’home que naixia a un poble de Lleida a finals del segle XIX en el si d’una família pagesa 
benestant, acabaria estudiant dret a Barcelona, on coneixeria ja en la seva primera joventut a l’advocat 
sindicalista Francesc Layret –més tard assassinat per la patronal– i que esdevindria un model per a ell i 
per a tots els homes d’esquerres a Catalunya. 
 
Companys, que milità en diverses formacions republicanes en aquell període, treballà incansablement 

https://twitter.com/search?q=%23Companys75&src=hash
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per portar la democràcia a Catalunya i a l’Estat, davant la crisi que vivia el sistema polític de la 
restauració borbònica. 
 
Va ser empresonat per primera vegada a l’any 1909 arran de la repressió de la Setmana Tràgica. 
També milità, breument, en el Bloc Republicà Autonomista on conegué, precisament, a Marcel·lí 
Domingo, líder indiscutible de les esquerres republicanes a Tortosa i a les Terres de l’Ebre, amb qui 
mantindria diferències polítiques, però amb qui compartia el anhels de democràcia, de justícia i 
d’igualtat d’oportunitats per a la classes treballadora, també d’autogovern per a Catalunya, així com la 
desitjada unitat de les esquerres per configurar una alternativa de Govern i de sistema, tant a la dreta 
catalana com espanyola, que en aquell moment eren totes antirepublicanes. 
 
Així, el 1917 per exemple aconseguí l’acta de regidor a Barcelona, per primera vegada, en una gran 
coalició d’esquerres, que englobava l’espectre més important del progressisme, des dels socialistes fins 
a les diferents corrents republicanes. 
 
Tres anys després, el 1920, era novament empresonat i deportat, aquesta vegada juntament amb 
altres advocats i sindicalistes, per haver exigit a l’alcalde de Barcelona que defensés els treballadors 
davant el Govern de l’Estat, arran de l’incompliment dels acords presos entre empresaris i treballadors i 
que va acabar causant vagues com la de la Canadenca. 
 
El mateix any, ja empresonat, es va presentar com a diputat pel districte de Sabadell, pel Partit 
Republicà Català, essent elegit amb un 45% dels vots, fet que va fer que l’alliberessin i aprofità per 
exercir una defensa incansable, una vegada més, dels interessos dels treballadors i també dels 
pagesos. 
 
És en aquesta època on Companys es converteix en una de les peces claus en la formació del famós i 
poderós sindicat Unió de Rabassaires, el qual serà molt important per entendre el període de la Segona 
República. 
 
Amb el pas del temps, Companys fou reelegit diputat i esdevingué un dels líders d’esquerres més 
importants a Catalunya, conjuntament amb Francesc Macià o el nostre Marcel·lí Domingo, entre molts 
d’altres. De fet, amb l’objectiu d’unir les esquerres, sobretot les de tradició més republicana, el 1931 
participà en la Conferència d’Esquerres a partir de la qual es fundà Esquerra Republicana de Catalunya.  
 
Així, el 12 d’abril de 1931, i ja en les eleccions municipals que van portar la Segona República i la 
democràcia a Catalunya i a l’Estat, Companys va ser elegit regidor altre cop a l’Ajuntament de Barcelona 
per Esquerra Republicana, més tard diputat al Congrés a Madrid, on votà a favor –entre molts altres 
aspectes– del dret femení per primera vegada en la història del nostre país, de la Constitució 
Republicana, de diferents lleis socials i a favor dels treballadors, de la recuperació de la Generalitat com 
a institució de govern del nostre país. 
 
Un any més tard, el 1932, es convertí en el primer president del Parlament de Catalunya, democràtic. I 
ja el 1933 dimití, per acabar essent proclamat ministre de Marina del Govern espanyol presidit per 
l’intel·lectual president Azaña. 
 
A finals de 1933, i davant de la mort sobtada del president de la Generalitat, Francesc Macià, 
Companys va ser proclamat president de la Generalitat, formant un Govern progressista amb les 
diferents sensibilitats d’esquerres de Catalunya. 
 
Realitzà una obra de govern important, on destaca la Llei de contractes de conreu a favor dels pagesos 
més humils i que l’enfrontà amb el Govern central, llavors en mans de la dreta, en el conegut Bienni 
Negre o de dretes. 
 
El 1934, en el context dels fets d’octubre i veient com la Segona República es dissolia arran de 
l’entrada de l’extrema dreta al Govern central, Companys va proclamar l’Estat Català dins de la 
República Federal espanyola, fet que li va provocar l’empresonament d’ell mateix, de tot el Govern i la 
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suspensió de l’Estatut d’Autonomia aprovat l’any 32. 
 
Amb les últimes eleccions de la República, i amb la victòria del front d’esquerres, Companys torna a ser 
president de la Generalitat, és alliberat i s’inicià una nova etapa a partir de l’aixecament feixista de l’any 
36, que comença la Guerra Civil i que, a banda de la mort de molts ciutadans i ciutadanes i de tota la 
destrucció material, significaria, entre altres molts aspectes i la fi de la democràcia, la fi de la República 
i, evidentment, de la Generalitat de Catalunya. 
 
És en aquest context, acabada la guerra, quan Companys va ser detingut per la Gestapo –la policia 
secreta nazi– i entregat a les autoritats franquistes, les quals l’afusellarien –avui fa 75 anys– per haver 
estat president del Parlament català, per haver estat ministre del Govern d’esquerres de la República i 
per haver sigut president de la Generalitat de Catalunya, en una sentència que, com s’ha dit aquí, avui 
en dia encara no ha estat anul·lada, tot i haver estat l’únic president elegit democràticament assassinat 
pels feixistes en l’Europa dels anys 30 i 40. 
 
Veiem, doncs, com la figura de Lluís Companys és una figura capdal per entendre la història del nostre 
país, la història de Catalunya com a poble i també la història de les classes populars que van trobar en 
Companys un defensor honorable a partir de la seva militància d’esquerres i de la reclamació d’igualtat 
d’oportunitats i de justícia social per a tothom. 
 
En aquest sentit, avui en dia Catalunya –i així ho veiem aquest grup municipal des de Movem Tortosa– 
pot veure en Companys una figura en qui emmirallar-se, tot i les evidents diferències històriques, 
incomparables en els temps actuals. 
 
Emmirallar-se pel seu llegat en la defensa de Catalunya que ha d’elegir lliurement el seu camí com a 
país, i també per la necessitat de la defensa –també més que mai– dels interessos de la classe 
treballadora, cada cop més castigada i mancada de drets arran de les polítiques d’austeritat que 
s’estan aplicant a tots els països del sud d’Europa –també a Catalunya– i que estan conformant una 
societat desigual que ens recorda aquells temps pretèrits, que haurem de tornar a superar i, també com 
s’ha dit aquí, a vèncer. 
 
Per tant, votarem favorablement. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Companyes regidores i companys, 
bona tarde a tothom. 
 
Avui, el plenari d’aquest Ajuntament, en un acte institucional en motiu dels 75 anys de la 
commemoració de l’afusellament del president Companys, restituïm, d’alguna manera, el seu record a 
través de dedicar un espai públic de la nostra ciutat a la memòria del president Lluís Companys. 
 
Jo, en nom del grup d’Esquerra Republicana de Tortosa, voldria llegir un manifest en homenatge al 
president Lluís Companys en motiu d’aquest 75 aniversari del seu afusellament. 
 
El dia 15 d’octubre es commemora, commemorem avui, el 75 aniversari de l’assassinat del Molt 
Honorable Lluís Companys i Jover, que va ser comdemnat a mort per les autoritats franquistes en 
l’única sentència d’aquest tipus a un president d’una nació democràticament escollit en la història 
d’Europa, sentència que continua encara sense declarar-se nul·la per part de l’Estat espanyol. 
 
És en aquest sentit que la Llei de la memòria històrica 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es 
reconeixien i ampliaven els drets i s’estableixen mesures a favor dels que van patir persecució o 
violència durant la guerra i la dictadura, no ha servit de res per anular els judicis sumaríssims dictat 
pels tribunals militars, entre ells el que condemnava al president Companys i també al nostre alcalde 
màrtir Josep Rodríguez. 
 
Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol i deixant els represaliats en una 
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situació d’indefensió, és a Argentina on els represaliats i les víctimes del franquisme guarden l’última 
esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini, en la coneguda querella argentina. 
 
Una querella on també hi ha la causa contra el president Companys, a instàncies d’Esquerra 
Republicana que participa en la denúncia contra l’Estat espanyol amb l’objectiu de restituir la figura del 
president Companys i erigir-la com a icona de la justícia universal.   
 
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari del seu afusellament, no és comprensible que cap 
Govern de l’Estat espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat del judici sumaríssim al president 
Companys i a incloure aquesta declaració a la Llei de la memòria històrica, amb tots els efectes jurídics 
que aquesta declaració comporta. 
 
Alemanya i França ja han demanat perdó per haver col·laborat en la detenció i la deportació de Lluís 
Companys, mentre que la justícia espanyola es nega a declarar nul el seu judici. 
 
Després de dècades de llibertats democràtiques, encara no s’ha reparat com cal la memòria del 
president Companys, així com la causa d milers de víctimes assassinades pel franquisme de totes les 
nacions i pobles de l’Estat espanyol, i en el que cal instar al Govern de l’Estat espanyol a dur a terme les 
actuacions jurídiques i polítiques pertinents per anular la sentència del judici sumaríssim al president 
de la Generalitat i realitzar totes aquelles actuacions per reparar el seu honor. 
 
Tal i com va dir el mateix president Lluís Companys, la nostra és una lluita pels valors universals de la 
pau, del treball i de la justícia. Fem-nos dignes del seu llegat, tenim el compromís de construir la nova 
república catalana, que sigui gran en el compliment dels drets humans en el que els crims contra la 
humanitat no quedin impunes, esdevingui un baluard de la cultura de la pau i la fraternitat de tots els 
homes i de tots els pobles, i sigui un referent del a justícia universal al servei dels tribunals dels Drets 
Humans. 
 
Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República catalana. Aquest 27 de setembre hem 
assentat les bases democràtiques per tal que la república catalana comenci a caminar. Sense dubte, el 
nostre millor homenatge serà acabar la tasca que ell va protagonitzar i que com tants altres que el van 
precedir i tants altres que l’hem continuat, sabem que la lluita pels drets i llibertats, la justícia i la pau 
universal són indestriables. Visca la República catalana. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, avui, dia en 
el que celebrem aquest Ple per recordar i homenatjar el president Companys, és també el dia que fa 75 
anys que el van afusellar només per ser president de la Generalitat i per defensar la llibertat del nostre 
país. 
 
També avui una decisió gens afortunada ha portat a que coincideixi aquest aniversari amb la declaració 
del president Mas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, justament ubicat al passeig Lluís 
Companys de la capital de nostre país. 
 
Juntament amb l’alcalde, amb molts alcaldes i regidors del nostre país, representants de diferents 
formacions polítiques hem acompanyat al president Mas en la seva declaració davant els tribunals per 
la seva imputació pel passat 9 de novembre. Mentre arribàvem a Barcelona s’anava fent de dia i es 
complien aquells 75 anys de l’afusellament injust del president Companys. 
 
Perquè la realitat és la que és, i aquells que volen impedir que Catalunya assoleixi la seva plena llibertat 
com a poble han volgut –per maldat, per inconsciència, potser per les dos coses– que el president Mas 
hagi anat als tribunals el mateix dia que el president Companys va se assassinat. 
 
I ha anat als tribunals per posar les urnes, per exercir la democràcia, per permetre que la gent del 
nostre país pogués votar el passat 9 de novembre i decidir el futur del nostre país. I per l’essència de la 
democràcia –que és votar–,  avui el president Mas ha anat a declarar. 
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La sensació que la majoria de catalans avui tenim és que els impulsors de la querella contra el 
president Mas, contra l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau busquen, una vegada més, la 
humiliació i la voluntat de tornar-nos a posar de genolls davant l’Estat. 
 
Avui el nostre grup, al Ple de l’Ajuntament de Tortosa, volem reivindicar la figura del president 
Companys elegit democràticament, afusellat sense que l’Estat avui encara hagi rectificat, acceptant la 
nul·litat d’aquell judici. 
 
I avui estem aquí per homenatjar el president i per posar el seu nom en un espai de la ciutat. I al 2015 
seguim, malauradament, parlant de llibertat i de com l’Estat va coartar-la fa 75 anys, i com avui intenta 
tornar-ho a fer. 
 
L’Ajuntament de Tortosa avui fa un acte de justícia que, com ha dit l’alcalde, fa molts anys que estava 
pendent. Avui li donem el nom de “President Companys” a un parc de la ciutat al barri de Ferreries, a 
vora del nostre riu Ebre, lloc on recordarem la seva presidència, el seu servei al país i la seva mort per 
Catalunya, com va dir ell mateix abans de ser assassinat. 
 
I avui els seus objectius són més a prop i continuarem treballant en aquest sentit. La història de 
Catalunya s’ha anat bastint de derrotes i de victòries, Al llarg dels últims 300 anys ens han posat a 
prova moltes vegades, però sempre ens n’hem sortit. I avui, malgrat tot el que tenim en contra, la nostra 
força és immensa perquè la dóna tota aquella gent que vol la llibertat del nostre país i, per això, avui és 
més vigent que mai la frase del president Companys, tan recordada “Tornarem a sofrir, tornarem a 
lluitar, tornarem a vèncer”. 
 
En nom del nostre grup, de Convergència, gràcies president Companys pel teu servei a Catalunya, fent-
nos dignes del seu llegat. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyora Roigé, moltíssimes gràcies a tots els 
regidors i regidores pel seu recolzament a la proposta. 
 
Jo no afegiré res més perquè jo crec que han estat molt encertades totes les intervencions dels 
diferents portaveus recordant la figura del president Companys. 
 
Jo, el dia que aprovàvem la Medalla Pugna Pro Patria a l’alcalde Josep Rodríguez, feia una reivindicació 
que avui també vull fer. Aquest acte també ha de servir per reivindicar l’eliminació de la pena de mort 
de qualsevol sistema jurídic al món, i especialment d’aquells països que són democràtics. Encara avui, 
dissortadament, en països democràtics s’està aplicant la pena de mort.  
 
Per tant, estic segur que també, com ho vam fer quan recordàvem la memòria de Josep Rodríguez, ara 
cal recordar la memòria del president Companys. També estem reivindicant humilment, modestament 
des de Tortosa l’eliminació de la pena de mort de qualsevol ordenament jurídic. 
 
A tots vostès agrair-los moltíssim la iniciativa. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb divuit vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (7), ERC (4), MT (4), 
PSC (2) i CUP (1); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP. 
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PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 
03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'ESTABLIMENT DE DOS DIES FESTIUS ADDICIONALS 
D'OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA A TORTOSA PER A L'ANY 2016. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ El departament competent en matèria de comerç, amb l'audiència prèvia del Consell Assessor de la 
Generalitat en matèria de comerç, va establir, mitjançant l'Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, el 
calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2016 i 2017. 
 
Els vuit dies festius en que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic 
per a l'any 2016 són: 3 i 10 de gener, 3 de juliol, 15 d'agost, 6, 8, 11, i 18 de desembre. 
 
Segons l'article 1, apartat c) de la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a 
determinades activitats de promoció, “El nombre de diumenges i festius en què poden romandre oberts 
els establiments comercials és de vuit l'any. Cada ajuntament ha de fixar dos festius més per al seu 
àmbit territorial municipal, que s'han de comunicar d'acord amb el que estableixi una ordre del 
departament competent en matèria de comerç”. 
 
Vista la comunicació efectuada per la Federació Comercial i de Serveis de Tortosa, núm. de registre 
d'entrada 12590 de data 7 d'octubre de 2015, mitjançant la qual es proposa que, per a l’any 2016, 
puguin obrir els establiments comercials els diumenges 24 de juliol i 4 de desembre de 2016. 
 
Vist el dictamen de la Comissió de Promoció de la ciutat de data 14 d'octubre de 2015. 
 
Al Ple es proposa adoptar els següents acords: 
 
Primer – Aprovar l'establiment dels dies 24 de juliol i el 4 de desembre de 2016 com els dos dies festius 
addicionals d'obertura comercial a Tortosa per a l'any 2016 d'acord amb l'Ordre EMO/156/2015 de 
data 22 de maig. 
 
Segon - Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Comerç. ”. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Com saben, aprofitàvem 
també, per un tema pràcticament de tràmit, el Ple i procediríem a l’aprovació del tercer punt de l’ordre 
del dia, que és simplement la proposta d’acord de l’establiment dels dos dies festius addicionals a 
l’obertura comercial autoritzada a Tortosa per al 2016. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde, Ferran Bel i Accensi, diu: I ara els convido, als que tinguin la disponibilitat i la 
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possibilitat a que ens poguéssim desplaçar al parc President Lluís Companys i poguéssim descobrir un 
petit monòlit amb una placa on també jo crec que des de l’Ajuntament hem d’instaurar en un futur la 
possibilitat de rendir-li cada 15 d’octubre un petit homenatge i un petit record. Moltíssimes gràcies a 
tots vostès. 
 

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