
                                   

 
-  Pàg. 1 / 16 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
12/ 2015 

 
 
 
 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL ACCENSI, FERRAN 
BEL GUERRERO, DOLORS 
BEL SALVADÓ, MARIA CRISTINA 
DALMAU SÀLVIA, 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 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VALLESPÍ CERVETO, JOSÉ FRANCISCO 
de la VEGA CARRERA, MANEL 
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS 
 

 
 
Tortosa, essent les dotze hores i quatre minuts 
del dia tretze 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, les persones relacionades al 
marge, les quals han estat prèviament citades en 
forma legal, a l’objecte de celebrar la sessió 
constitutiva del nou Ajuntament del municipi de 
Tortosa, resultant de les eleccions locals del 
passat 24 de maig, amb subjecció al següent: 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Constitució de la Mesa d’Edat. 
 
2. Comprovació de credencials i presa de possessió dels nous/ves regidors/es. 
 
3. Constitució de la nova corporació. 
 
4. Elecció d’alcalde. 
 
5. Proclamació i presa de possessió de l’Il·lm. senyor alcalde. 
 
 
 
1 . CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT. 
 
El senyor secretari general accidental de la corporació manifesta als senyors regidors electes que, de 
conformitat amb l’article 195.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general 
(LOREG), es va a procedir a constituir el nou Ajuntament de Tortosa elegit en les eleccions municipals 
del passat 24 de maig de 2015, a quin efecte es constitueix la Mesa d’Edat, segons estableix l’article 
195.2 LOREG, amb els senyors José Francisco Vallespí Cerveto i Jordi Jordan Farnós el regidor electe de 
més edat i el més jove, respectivament, actuant l’intervinent com a secretari de la mateixa. 
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La  M E S A  D ' E D A T  resta constituïda per: 
 
President: Senyor José Francisco Vallespí Cerveto, regidor electe de major edat. 
 
Vocal: Senyor Jordi Jordan Farnós, regidor electe de menor edat. 
 
Secretari: Senyor Josep Antoni Chavarria Espuny, secretari accidental de la corporació. 
 
 
 
2 . COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS I PRESA DE POSSESSIÓ DELS NOUS REGIDORS I NOVES REGIDORES. 
 
Prèvia comprovació de les credencials corresponents, per ordre del senyor president de la Mesa d’Edat són 
cridats pel senyor secretari, seguint l'ordre resultant de l'aplicació de la Llei d'Hont, els regidors electes a fi 
de que prenguin possessió del càrrec d’acord amb el RD 707/1979, de 5 d'abril, cosa que efectuen de la 
següent forma: 

 
Ferran Bel Accensi 
CiU 

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

  
Meritxell Roige Pedrola 
CiU 

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

  
Josep Felip Monclús Benet 
ERC - AM 

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

  
Enric Roig Montagut 
PSC - PM 

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

  
Anna Algueró Caballé 
CiU 

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

  
Emili Lehmann Molés 
CiU 

Juro, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Tortosa, amb  lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat, i respectar i observar l'Estatut d'autonomia com a norma 
institucional bàsica de Catalunya. 
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Marc Puigdomènech i Ramió 
ERC - AM 

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

  
Xavier Rodríguez Serrano 
CUP - AEAT - PA 

Sotmès únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes de Tortosa, 
em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la 
justícia social als Països Catalans, per això acato, per imperatiu legal, i 
prometo guardar i fer guardar la normativa vigent. 

  
Domingo Tomàs Audí 
CiU 

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

  
Dolors Bel Guerrero 
PSC - PM 

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

  
Xavier Dalmau Sàlvia 
PP 

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

  
Dolors Queralt Moreso 
CiU 

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

  
Marià Martínez Hierro 
ERC - AM 

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

  
Maria Cristina Bel Salvadó 
MT – E 

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

  
Joaquim del Pino Homedes 
CiU 

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

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

  
Maria Jesús Viña Ariño 
ERC - AM 

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

  
Maria Cinta Galiana Llasat 
MT – E 

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

  
Manel de la Vega Carrera 
PSC - PM 

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

  
Finalment, prenen possessió els electes membres de la Mesa d’Edat:  
  
Jordi Jordan Farnós 
MT – E 

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

  
Francesc Vallespí Cerveto 
MT – E 
 

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

 
 
 
3 . CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ. 
 
A continuació el senyor president de la Mesa d’Edat declara constituïda la nova corporació del municipi de 
Tortosa.  
 
Tot seguit, es procedeix a l'elecció de l'alcalde, de conformitat amb l'article 196 de la Llei orgànica del règim 
electoral general. 
 
 
 
4 . ELECCIÓ D’ALCALDE. 
 
A continuació, la Presidència de la Mesa d’Edat exposa al consistori que, de conformitat amb el preceptuat 
en la Llei orgànica del règim electoral general, es va a procedir, mitjançant votació secreta, a l'elecció de 
l'alcalde de l'Ajuntament de Tortosa, als efectes del qual han presentat candidatura els següents caps de 
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llista: 
  
1. Sr. Ferran Bel i Accensi. 
2. Sr. Jordi Jordan Farnós. 
3. Sr. Enric Roig Montagut. 
4. Sr. Xavier Rodríguez Serrano. 
5. Sr. Xavier Dalmau Sàlvia. 

 
Seguidament el senyor president de la Mesa d’Edat ordena al senyor secretari que precedeixi a cridar als 
senyors regidors i senyores regidores, per l'ordre alfabètic i dipositen a l'urna un sobre tancat amb el seu vot.  
 
Acabada la votació es procedeix a l'escrutini, produint-se el següent resultat: 
 
- Sr. Ferran Bel i Accensi,  vuit vots. 

 
- Sr. Jordi Jordan Farnós, quatre vots. 

 
- Sr. Enric Roig Montagut, tres vots. 

 
- Sr. Xavier Rodríguez Serrano, un vot.  

 
- Sr. Xavier Dalmau Sàlvia, un vot. 

 
- Vots en blanc, quatre vots. 
 
 
 
5 . PROCLAMACIÓ I PRESA DE POSSESSIÓ DE L’IL·LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE. 
 
Seguidament, a la vista del resultat de la votació, el senyor president de la Mesa d'Edat manifesta: “com cap 
candidat ha obtingut la majoria absoluta, és proclamat alcalde de la ciutat de Tortosa, el senyor Ferran Bel i 
Accensi”. 
 
A continuació, el senyor Ferran Bel Accensi presta jurament del càrrec d’alcalde del municipi de Tortosa amb 
subjecció a la fórmula prevista en el RD 707/79, de 5 d’abril i, acte seguit, el president de la Mesa d’Edat li 
lliura el bastó de comandament de la ciutat, possessionant-se del seu càrrec i passant  a presidir la sessió. 
 
Amb la presa de possessió del senyor alcalde, es posa fi a les funcions de la Mesa d’Edat, passant els seus 
integrants i el secretari accidental de la corporació a ocupar els seus llocs respectius en el Saló de Sessions. 
 

*-*-* 
 
Seguidament el senyor alcalde diu: 
Demanaria que la resta de portaveus, el senyor Monclús, el senyor Roig, el senyor Rodríguez i el senyor 
Dalmau, s’incorporessin als seus seients de Presidència. 
 
A continuació, i jo ja faré les referències que he de fer després en el meu parlament final, donaré la 
paraula a cadascun dels portaveus que ens acompanyen en aquesta Presidència i que van ser elegits a 
les últimes eleccions municipals. Per iniciar aquest torn té la paraula el senyor Xavier Dalmau. 
 
 
 
INTERVENCIÓ DEL SR. XAVIER DALMAU SÀLVIA, CAP DE LLISTA DE LA CANDIDATURA DEL PARTIT POPULAR: 
 
Il·lustríssim senyor Alcalde, senyores regidores, senyors regidors, autoritats, tortosines i tortosins, en primer 
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lloc deixeu-me expressar l’agraïment a tota la  ciutadania que, vivint en democràcia, ha fet ús del seu dret 
constitucional al vot, dipositant la seva confiança en aquest consistori i molt especialment expresso 
l’agraïment a qui l’ha dipositat en el Partit Popular de Tortosa, a qui represento en aquest consistori. 
 
Tanmateix, felicito als regidors i a les regidores que haveu pres possessió del càrrec afegint, des del record, 
un reconeixement als alcaldes i regidors i regidores que ens han precedit i, com no, felicitar al nou –que ja 
vell– il·lustríssim senyor alcalde Ferran Bel. 
 
En segon lloc, permeteu-me unes breus reflexions. Primera, del total d’electors tortosins, una part molt 
important es van abstenir de votar. Tan elevada abstenció –al voltant i superant el 40%– respon a una 
realitat de característiques i dimensions preocupants. Realitat a la que els polítics municipals han de donar, 
des del seu respectiu grau de responsabilitat, una resposta urgent i, sobretot, adient. 
 
Cal regenerar conceptes i actituds. Cal regenerar valors i actuacions . I molt especialment cal escoltar amb 
atenció i valorar “reinsertadament” l’opinió de la ciutadania. 
 
Hem de reflexionar i, davant el desencís i la desafecció, hem d’anteposar els valors de la política i la gestió, 
de la transparència, de l’honestedat, del sentit de servei, de l’ètica i de l’estètica com a instruments de 
transformació per aconseguir la igualtat d’oportunitats i la resta de les persones. 
 
Segona, hem d’allunyar-nos dels ambients de crispació viscuts en aquesta sala els darrers 4 anys. Hem 
d’oferir la imatge real de que estem aquí per buscar solucions als problemes dels ciutadans i no per 
protagonitzar discussions eternes i estèrils. Espero, millor dit, us prego, regidores i regidors, que aquest 
sigui el mandat on el diàleg i el debat ben agermanats siguin l’esperit dels acords de la ciutat que ens 
permetin dissenyar un horitzó de prosperitat per a la nostra ciutat. 
 
Tercera, sols amb estabilitat i grandesa de mires podrem afrontar temes com l’assumpció i exercici del 
sentit de capitalitat, la lluita contra la crisi econòmica i les seves gravíssimes conseqüències –com són 
l’atur i les necessitats socials–, la millorar de la convivència amb la immigració, la cura de la seguretat i el 
civisme, el rebuig a les retallades a l’estat del benestar, molt especialment en sanitat i ensenyaments 
públics o també en les infraestructures. I cal apostar pel turisme cultural i per la recuperació del patrimoni, 
pel manteniment de Tortosa. Però cal, des de l’estabilitat i la unió de tots –partits polítics, institucions i 
ciutadania– elaborar un pla de ciutat que dissenyi els principis i les línies de desenvolupament integral del 
futur de la ciutat. 
 
Quarta. La meva serà una oposició constructiva i propositiva, en compliment dels compromisos electorals 
que vaig adquirir, exercint el legítim control de l’acció de govern de la ciutat, amb lleialtat institucional, 
convivint amb les diferents posicions i sensibilitats, aportant les propostes que cregui van en benefici del 
progrés de la ciutat i, molt especialment, de la ciutadania tortosina.  
 
Ciutadania tortosina, alcalde, regidors i regidores, amb aquest esperit vinc, amb aquest esperit estic aquí, 
amb aquest esperit em trobareu i amb aquest esperit em tindreu al vostre abast. Desitjo que tots tingueu 
salut, que visqueu en pau i que féssiu i rebéssiu el bé. Moltes gràcies. 
 
 
 
INTERVENCIÓ DEL SR. XAVI RODRÍGUEZ SERRANO, CAP DE LLISTA DE LA CANDIDATURA D’UNITAT  POPULAR 
– ALTERNATIVA ECOLOGISTA PER TORTOSA – POBLE ACTIU: 
 
Bon dia. Primer voldríem agrair a les 930 persones que van confiar i van votar al projecte de la CUP – 
Alternativa Ecologista. Un projecte que aspira a trencar a la vella política d’aparador i de falses 
promeses que aquesta Constitució que ens han obligat abans a prometre representa. 
 
Des de la CUP – Alternativa Ecologista ens comprometrem a treballar, com ho fem des de fa anys, per 
transformar la realitat social i convertir Tortosa, els Països Catalans i la societat en una societat sense 
classes i sense caciquisme, en un nou model econòmic que superi el capitalisme per aconseguir una 
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societat que sigui respectuosa amb el medi ambient i que sigui feminista.  
 
Som conscients –ho hem dit moltes vegades– de que els canvis reals s’aconsegueixen lluitant al carrer. 
Des de fa temps, els ajuntaments, les generalitats i els estats han vist segrestat el seu poder real de 
decisió, per això nosaltres apostem, com hem apostat i apostarem, per estar al costat dels moviments 
socials que són els qui realment s’enfronten a aquest sistema tan injust. I posem aquesta veu i aquesta 
cadira al vostre servei, al servei dels moviments socials. Aquí estem per a quan vulgueu i quan ho 
necessiteu. 
 
La CUP – Alternativa Ecologista prioritzarà que totes les persones a Tortosa tinguin una casa on dormir, 
tinguin dret a una vida digna, tinguin un plat a taula cada dia, tinguin aigua i llum a casa, aquesta 
hauria de ser la prioritat d’aquest Ajuntament, per davant de ponts i altres projectes. I, si cal, cal deixar 
de pagar els interessos a la banca mafiosa en nom d’un deute que costa creure com s’ha generat en 
una ciutat amb tan poques infraestructures i serveis socials. Primer les persones i després la banca. 
 
Apostem també per canviar el model de gestió de les empreses municipals i per això tenim l’exemple 
proper de SAGESSA, que ha suposat opacitat, amiguisme, malversació de fons públics i corrupció. 
 
Els serveis públics amb gestió directa, amb gestió pública són més eficients, són de millor qualitat i són 
més barats, i això no ho diu la CUP, això ho diuen els estudis que comparen els dos sistemes de gestió. 
 
També defensarem i promourem la participació ciutadana, però una participació ciutadana que sigui 
real, no una participació ciutadana que es queda en eslògans. Com pot ser que fa pocs mesos en 
aquest Ajuntament, i sense cap vot en contra, s’aprovés un nou Reglament de participació ciutadana 
que elevà de 100 a 400 les signatures necessàries per obrir aquesta casa al poble i als moviments 
socials? Treballarem per canviar aquest Reglament de participació ciutadana.  
 
I treballarem també per a que quan les mocions populars es presentin en aquest Ajuntament, no es 
converteixin en paper mullat. Fa poc més d’un any, aquest Ajuntament, amb el vot a favor de tots els 
partits polítics, va votar a favor d’una moció de la PAH. Un any i mig després d’aquella moció, cap dels 
punts que es van aprovar s’han desenvolupat.  
 
Com tampoc s’han desenvolupat els punts d’una moció popular que va presentar el col·lectiu de dones 
contra l’avortament, però també amb altres propostes, i que un any i mig després de la seva 
presentació tampoc cap d’aquells punts s’ha desenvolupat. 
 
Proposem que es canviï el concepte de participació ciutadana per una cosa real i no paraules buides de 
contingut. 
 
La gent jove marxa fora a estudiar o treballar però ja no torna. Durant aquesta campanya electoral hem 
vist propostes per generar ocupació que es limitaven a demanar a la Generalitat de Catalunya més 
plans d’ocupació. És aquest el futur que volem oferir a la nostra gent jove? Plans d’ocupació, treballs de 
mitja jornada precària al Decatlhon o caps de setmana de cambrer o cambrera als restaurants?  
 
Nosaltres creiem que hem de generar treball de qualitat vinculat al territori i per això defensarem i 
apostarem per la pagesia, perquè la pagesia tingui condicions de vida dignes i un futur amb esperança. 
Per això apostarem per la venda directa dels seus productes, pel mercat de pagesos i per la venda de 
productes de proximitat i ecològics.  
 
Apostarem també perquè els recursos que es generen al territori –com els agrícoles– es quedin aquí i 
es transformen en valor afegit i en treball de qualitat per a la gent que treballa amb ells. Per això 
apostarem per la indústria agroalimentària en forma de cooperatives. 
 
I apostarem també perquè Tortosa sigui un municipi sobirà energèticament, sense dependre de la màfia 
de les grans empreses de la llum i l’energia. I per això tenim aquí recursos en energies renovables i en 
biomassa local, que són font energètica però també generadora de llocs de treball de qualitat. 
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No oblidem que el 50% de la població són dones, però durant la campanya electoral poques propostes 
–i menys encara al debat– vam poder sentir. De fet, fins i tot una companya va dir “estos tios només 
han parlat d’aparcaments i de piscines”. Són el 50% de la població, s’han de fer polítiques d’igualtat en 
favor d’una societat més igualitària.  
 
Tortosa té un Pla d’igualtat de dones que el senyor alcalde actual va anunciar a bombo i plateret però 
que resulta que fins fa uns mesos no estava ni penjat a la web de l’Ajuntament, i menys encara 
executat. Demanem que aquest Pla d’igualtat de dones es desenvolupi, se’l doti de recursos econòmics 
i humans necessaris i que es faci un seguiment del seu grau d’aplicació. La política d’igualtat de dones 
hauria de ser una prioritat en qualsevol ajuntament perquè representen el 50% de la població. 
 
Tenim l’orgull dubtós de tenir al mig de la ciutat el monument franquista i feixista més gran de 
Catalunya. I al feixisme, al seus símbols no se’ls consulta ni se’ls pregunta, se’ls fa fora. Per això 
demanem al senyor Monclús i a la resta de regidors i regidores que si volen fer un homenatge, com diu 
al Pacte de govern, al senyor Lluís Companys –afusellat pel franquisme–, que retiri el monument 
franquista que van construir les persones que el van assassinar i que defensen avui els hereus del 
franquisme i d’aquells assassins. 
 
Durant aquests propers mesos, els ajuntaments de Catalunya haurem de ser la punta de llança per 
lluitar contra aquesta Constitució que fa poc ens han demanat prometre i ens han obligat a prometre.  
 
Nosaltres ens comprometrem a treballar per la llibertat del nostre país, però volem una llibertat plena, 
volem una llibertat amb polítiques socials perquè, com nosaltres diguem, volem la independència per 
canviar-ho tot. I per això lamentem profundament que s’hagi cedit l’Alcaldia en nom de la independència 
d’aquest país, que s’hagi cedit l’Alcaldia a una persona que representa l’autoritarisme i la manca de 
polítiques socials. Lamentem profundament que aquest nou país es dediqui a una persona que ha sigut 
incapaç de transmetre il·lusió per generar un nou país. Per a nosaltres, Ferran Bel no és un pas cap a la 
independència, és un obstacle en el camí cap a la independència i el seu assoliment. 
 
No voldríem acabar tampoc sense recordar que aquesta democràcia que avui obre nous ajuntaments 
arreu dels Països Catalans, aquesta democràcia té ombres. I té ombres com una policia que es dedica a 
manipular proves per perseguir a persones per les seves idees polítiques. Tota la nostra solidaritat a les 
tres persones de la CUP Terres de l’Ebre que el divendres 19 de juny seran jutjades pels seus 
pensaments polítics. I un missatge clar: la repressió no ens atura; ens uneix i ens fa més fortes. 
 
I tampoc voldríem oblidar als centenars de persones que viuen i treballen a Tortosa però que, per 
aquesta democràcia i per aquesta Constitució, no van poder votar el 24 de maig simplement perquè van 
nàixer lluny d’aquí, Per totes elles també treballarem. I també perquè la Policia municipal deixi de 
tractar-les com si foren delinqüents i una amenaça per a la ciutat. 
 
I, per últim, volem acabar amb un agraïment. Podem dir ben clar i amb orgull que som l’únic partit 
polític d’aquest Ajuntament que no deu res a la banca i això és gràcies a les persones que han treballat 
amb il·lusió per construir el projecte de la CUP aquí a Tortosa, però també als Països Catalans. 
 
Nosaltres sempre diem que no tenim pressa, que anem amb pas ferm i poc a poc perquè anem lluny. 
Perquè el nostre objectiu no és ocupar cadires, sinó transformar la societat. I per això, mà oberta a 
l’alcalde i a la resta de partits polítics, per als projectes de ciutat, i puny de ferro contra les polítiques 
dels cacics.  
 
 
 
INTERVENCIÓ DEL SENYOR  ENRIC ROIG I MONTAGUT, CAP DE LLISTA DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE 
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS: 
 
Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, senyores i senyors, el grup municipal del Partit 
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dels Socialistes de Catalunya volem expressar, en primer lloc, el reconeixement al veredicte democràtic 
expressat a les urnes el passat 24 de maig i, en conseqüència, l'elecció en aquest Ple com a alcalde de 
la ciutat a vostè, senyor Ferran Bel, i us felicitem per aquest fet, expressant-li la nostra voluntat d’arribar 
a tenir una relació fluïda, basada en el debat i el consens en tots aquells temes d’interès per als 
tortosins i tortosines. 
 
En segon lloc, vull agrair d'una manera especial als nostres votants que ens han donat la seva confiança 
a les urnes, a elles i a ells en particular i, en general també, a tota la ciutadania que ha participat en 
aquesta festa de la democràcia que són les eleccions municipals. 
 
Una salutació especial als companys i companyes amb qui hem compartit treball per Tortosa en el 
mandat que avui acaba. I voldria també felicitar a les regidores i regidors que avui prenen possessió del 
seu càrrec de servidors públics. 
 
Encetem avui un nou mandat encara marcat per un cert desencís i desafecció de la ciutadania envers la 
política. Les coses estan canviant i el conjunt d’esdeveniments que estan sacsejant la nostra societat 
en els últims anys, la crisi econòmica i els problemes socials no han deixat marge per a cap altra mena 
d’interpretació: la ciutadania creu que hi ha una altra manera de fer política i la gent vol participar de 
forma més activa.  
 
Tenim el repte de no defraudar a la ciutadania i treballar conjuntament per solucionar els problemes 
reals del dia a dia dels tortosins i tortosines. I ho hem de fer entre tots, a través del debat, del diàleg i de 
la discrepància sana i legítima que ens porta a cadascú a defensar els nostres posicionaments, defugint 
de la crispació viscuda en aquest plenari els darrers quatre anys, que no fan altra cosa que fomentar 
aquesta desafecció de la ciutadania envers la classe política. Les regidores i regidors que formem part 
d'aquest nou consistori tenim l’obligació de mostrar dia a dia que la política és part de la solució i no 
part del problema. 
 
Fa quatre anys molts tortosins i tortosines van confiar en nosaltres. Avui, perquè ho han volgut així, 
tornem a estar aquí amb més força per renovar aquest recolzament i incrementar-lo. Perquè hem fet la 
feina durant 4 anys. Perquè durant 4 anys hem donat la cara. Perquè hem aconseguit que algú parli de 
valors, que algú parli dels que ho estan passant malament, dels valors que ens importen: de justícia 
social, la igualtat, i la llibertat. Els nostres valors socialistes, aquells heretats de dones com Marta Mata, 
d’homes com Ernest Lluch, com Jordi Solé Tura, com Joan Raventós, i també els que compartim amb 
polítics locals com Marcel·lí Domingo o alcaldes com Josep Rodríguez. 
 
Ara novament tenim la determinació, capacitat i il·lusió per fer-ho. Tenim vocació i capacitat de govern. 
Perquè estem convençuts que fer oposició no és només un títol, és treballar, fiscalitzar i actuar en tot 
allò que sigui necessari per a que Tortosa avanci. Per això exercirem una oposició contundent i 
propositiva, exercirem el legítim control a l'acció de govern de la ciutat amb un relat de lleialtat 
institucional que propiciï la convivència des de les diferents posicions i sensibilitats. No esmerçarem 
esforços per trobar el consens i donar suport a allò que sigui positiu per a la ciutat, però tampoc 
creuarem certes línies roges. 
 
Les nostres línies roges són el benestar de les persones, el dia a dia de la nostra ciutat, centrant la 
nostra acció política en les persones i sempre per damunt dels interessos del partit. 
 
Les nostres línies roges són els nostres valors. Un valors i uns principis que hem defensat durant més 
de cent trenta-cinc anys. Uns valors i uns principis que dia a dia, any a any, fan que treballem per una 
ciutat millor, per una ciutat d’iguals, per la llibertat i la justícia. Perquè, senyores i senyors, els valors i 
els principis es porten en el cor per morir per ells, i no a la boca per viure d’ells.  
 
Les nostres línies roges són l’honestedat i la responsabilitat al servei dels ciutadans i per això hem 
signat el nostre compromís ètic amb la ciutadania de Tortosa, per explicitar la nostra voluntat de servei, 
que és el que ha de ser la política. 
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Tortosa és una ciutat que s’ha construït gràcies a l’esforç i el treball dels nostres avantpassats. Les 
seves mans, la seva suor, el seu esforç i la seva solidaritat han servit per a que noves generacions de 
tortosins i tortosines poguéssim fruir avui de la llibertat, pau i desenvolupament.  
 
La nostra és una història de lluita contra les adversitats, de superació. És una història d'esforç col·lectiu 
en la que el treball de tots i totes ha servit per aixecar una ciutat mil·lenària. 
 
Des del Partit dels Socialistes estem convençuts que aquests són els ciments per afrontar els reptes de 
la nostra ciutat del futur i estem compromesos amb un projecte de ciutat centrat en les persones, amb 
l’objectiu de millorar la vida de cadascun dels tortosins i tortosines. La ciutat dels ciutadans per la 
participació, transparència i bon govern. La ciutat de tots i totes per la igualtat i els valors. La ciutat de 
les oportunitats per l’ocupació i desenvolupament econòmic. La ciutat dels tortosins i tortosines per un 
model integrador, que tingui en compte els pobles i els barris. 
 
Per tant avui renovem i refermem el nostre compromís amb la ciutadania. I ho podem fer gràcies al 
treball d'un equip de persones que han participat en el nostre projecte polític durant estos quatre anys i 
també a la campanya electoral. Gràcies per la seva dedicació, en nom meu i dels meus companys 
Dolors Bel i Manel de la Vega perquè, independentment del resultat final, creiem fermament que la 
nostra candidatura, que el nostre projecte ha guanyat, perquè hem donat la cara i ho continuarem fent. 
 
Permeteu-me que vagi acabant aquesta intervenció d’una forma poc habitual, però vull llegint una 
estrofa del poema “Vientos del pueblo me llevan”, de Miguel Hernández. Diu: 
 
Los bueyes doblan la frente 
Impotentemente mansa 
Delante de los castigos 
Los leones, la levantan 
Y al mismo tiempo castigan 
Con su clamorosa zarpa 
 
Avui hem de prometre als ciutadans de Tortosa, una vegada més, que serem lleons i donarem la cara 
per ells i que els acompanyarem amb els nostres valors en el seu caminar cap al futur. I és just i 
necessari que ho fem, que caminem amb ells i que no deixem a ningú pel camí. 
 
Aquesta ha de ser la dura tasca que des d’avui ens espera i estic convençut que amb gran il·lusió i 
esforç la portarem a  bon terme tots junts. 
 
Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, senyores i senyors, l’amor és millor que l’odi; 
l’esperança és millor que la temor; l’optimisme és millor que la desesperació. Per tant, siguem amor, 
esperança i optimisme i anem tots junts a treballar per Tortosa, per a que Tortosa sigui realment la 
ciutat de les oportunitats. Moltes gràcies. 
 
 
 
INTERVENCIÓ DEL SENYOR  JORDI JORDAN FARNÓS, CAP DE LLISTA DE MOVEM TORTOSA – ENTESA: 
 
Alcalde, regidors, regidores, autoritats, senyors i senyores, en primer lloc m’agradaria també anunciar, 
en nom del grup municipal de Movem Tortosa, que ens adherim a la petició que va fer l’AMI, l’Associació 
de Municipis per la Independència i, per tant, el nostre grup municipal, per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana, anunciem que restem a la disposició del nou Parlament, del president i del Govern 
de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre d’aquest 2015 per 
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, 
l’Estat català lliure i sobirà. 
 
Inicio el meu primer discurs com a portaveu del grup municipal de Movem Tortosa donant les gràcies a 
tots els tortosins i tortosines que han participat en les eleccions municipals del passat 24 de maig. Vull 
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agrair especialment la confiança que han fet en la nostra candidatura prop de 2200 ciutadans i 
ciutadanes. Però també vull agrair la participació de totes aquells tortosins que han anat a votar a altres 
candidatures, a altres projectes polítics o també que ho han fet et blanc o en nul. 
 
La participació en la política és clau per al funcionament i la legitimació d’una democràcia. Si no hagués 
estat per la participació de tots aquests tortosins, avui no tindria sentit aquest acte on prenem 
possessió els regidors i regidores que la ciutadania, mitjançant el seu vot, fa que avui estiguem aquí. 
 
Tanmateix, és evident que la nostra democràcia de baixa intensitat i amb molts problemes necessita de 
grans canvis i de grans reformes. Unes reformes que demanden molts ciutadans i ciutadanes i que han 
de ser possible i efectives en el proper mandat si no volem defraudar a tanta gent que, amb tota la raó, 
desitja una altra actitud i una autèntica democràcia participativa on els ciutadans siguin els 
protagonistes durant els quatre anys de mandat, on el diàleg i el consens pel bé comú de la nostra 
ciutat sigui possible i esdevingui una prioritat. 
 
És l’hora de la participació, de les consultes, dels pressupostos decidits amb la col·laboració de tot els 
tortosins i tortosines, de la transparència, és l’hora, per tant, de construir junts i entre tots una Tortosa 
millor. 
 
En aquest sentit, Tortosa no és una excepció amb el que ha passat a la resta del nostre país, a 
Catalunya, o també a l’Estat espanyol, on una onada de canvi, de progrés i de noves maneres 
d’entendre la política s’han fet evidents en tants ajuntaments, també en el nostre.  
 
Més de 7500 tortosins i tortosines han optat per formacions progressistes o d’esquerres, la xifra més 
alta tant en percentatge, com en vots absoluts, com en número de regidors en tota l’etapa democràtica 
de la nostra ciutat. I tot això davant la notable davallada de les forces conservadores. 
 
Però, tot i aquests resultats, el govern que es conformarà a la nostra ciutat no respondrà a allò que és 
possible, a un canvi expressat a les urnes. Des de Movem Tortosa ho lamentem, ja ho hem dit. No serà 
per nosaltres i no en tenim la responsabilitat. 
 
Movem Tortosa vam dir que apostàvem pel canvi i ho hem demostrat, no tothom pot dir el mateix. Tot i 
això, respectem, respectem com no pot ser de cap altra manera, la configuració del Govern de 
Convergència i Unió i li desitgem encerts i sorts, perquè la sort i l’encert del Govern municipal, 
juntament amb la feina de tota la resta de regidors de la corporació –inclosos els de l’oposició–, serà la 
sort i l’encert de la nostra ciutat en el proper mandat. 
 
En nom meu, però també en el dels regidors Paco Vallespí, Cristina Bel i Cinta Galiana, així com els 
regidors Ramon Pujol i Òscar Carles de les EMD’s de Jesús i Bítem, com en el de tot l’equip de la gent 
de Movem Tortosa, avui també volem expressar a tota la ciutadania quines seran les línies d’actuació 
del nostre grup municipal en el proper mandat. 
 
Unes línies d’actuació que passen per tres eixos per moure Tortosa cap al futur. El primer, millorar i 
aprofundir en el nostre sistema democràtic. El segon, la defensa de les persones davant d’aquesta crisi 
econòmica, d’aquestes retallades, d’aquestes polítiques d’austeritat, i la defensa dels drets socials que 
se’ns estan retallant, com la sanitat, l’educació, l’habitatge o el dret bàsic a l’alimentació. I la tercera 
línia d’actuació que des de Movem Tortosa durem a terme serà la potenciació i el desenvolupament 
d’un nou model de ciutat que aposti per crear llocs de treball de qualitat i situar Tortosa com una ciutat 
de futur i referent al nou país que hem de construir entre tots i totes. 
 
Així, més democràcia, més polítiques per a les persones i un nou model de ciutat que tingui per objectiu 
crear treball i futur a Tortosa seran la nostra bandera, les nostres prioritats en un context de canvi i de 
procés constituent al nostre país. Ho farem, ho deia abans, en un Ajuntament molt diferent al de fa uns 
mesos. Sense majories absolutes. Amb 12 regidors i regidores de forces progressistes i d’esquerres, 
però amb un Govern de Convergència i Unió.  
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És per això que avui, i de manera solemne, demano un canvi d’actitud a l’alcalde, a qui aprofito també 
per felicitar-lo cordialment per la seva reelecció. Un canvi d’actitud on s’escolti a tothom, on no 
s’aparquin les idees i les propostes dels diferents grups polítics simplement perquè no som els que 
estem en el Govern. Les millors propostes, si són factibles i vinguin d’on vinguin, han de ser tingudes en 
compte i portar-se a la pràctica pel bé de la nostra ciutat. 
 
Aprofito ja des del primer moment a oferir novament, com hem fet en els darrers anys, la idea de 
treballar per aconseguir tres grans pactes de ciutat: el primer per buscar totes les possibilitats per 
afavorir la creació de llocs de treball davant de l’asfixiant atur i precarització que viuen molts tortosins i 
tortosines, analitzant totes les propostes de totes les formacions polítiques i arribant a un gran acord en 
aquest sentit.  
 
El segon pacte, per consensuar un autèntic rescat social a tantes famílies que ho estan passant 
malament arran de la crisi i l’empobriment generalitzat per culpa d’aquestes polítiques neoliberals de 
retallades i d’austeritat. 
 
I un tercer pacte, novament, per que Tortosa pugui estudiar la possibilitat de presentar la candidatura 
per ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO amb el suport notori i públic de Federico 
Mayor Zaragoza. 
 
L’oferiment, humil, des de la nostra formació l’estenem a totes les forces polítiques avui aquí presents, 
especialment al Govern. I esperem que tingui una recepció positiva i diferent a la que hem tingut en els 
darrers anys. 
 
Volem dir, finalment, que la passió i l’estima per Tortosa i per la nostra gent sigui el camí que ens guiï 
durant aquests 4 anys a tots i totes. La nostra ciutat s’ho mereix, la nostra gent ho reclama. Moltes 
gràcies per la seva atenció. Bon dia a tothom. 
 
 
 
INTERVENCIÓ DEL SENYOR  JOSEP FELIP MONCLÚS BENET, CAP DE LLISTA D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL: 
 
Il·lustríssim senyor alcalde, regidores i regidors, ciutadans i ciutadanes, bon dia a tothom. Una salutació, un 
record especial per aquelles companyes i companys regidors que han deixat avui de ser-ho. 
 
Vull iniciar el meu parlament en nom dels regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya declarant que tots 
quatre restem a disposició del Parlament, del futur president del Govern de la Generalitat de Catalunya que 
sorgirà de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català democràtic, lliure i sobirà. 
 
També els quatre regidors del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya considerem que avui és 
un dia de festa i de responsabilitat. De festa de la democràcia ja que, al prendre possessió del nomenament 
de regidora o de regidors, culminem la voluntat lliure de la ciutadania, voluntat que van expressar les 
tortosines i els tortosins el diumenge 24 de maig al moment de deixar la seva opinió en forma de vot a les 
urnes. 
 
Molts recordem que aquesta festa, la de la democràcia, ens va estar llargament negada per una dictadura 
feixista, una dictadura que ens silenciava i, fins i tot, va ser capaç d’assassinar el nostre alcalde Josep 
Rodríguez i al president de la Generalitat Lluís Companys. Aprofito aquest parlament per fer constar que, fins 
el dia d’avui, cap espai de la ciutat honora el sacrifici del president, i només en la darrera legislatura es va 
aconseguir restituir la figura del nostre alcalde màrtir. 
 
Per sort, les coses han canviat molt i avui els ciutadans escullen lliurement els seus representants polítics. 
Nosaltres, com a regidors de la segona força al municipi, ens sentim afalagats i contents per poder 
representar-los. I prometem impulsar les polítiques que els vam mostrar en el nostre programa electoral. 



                                   

 
-  Pàg. 13 / 16 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
També és el moment de la responsabilitat. Ens queden per davant quatre anys per treballar per a tota la 
ciutadania i, en especial, per als que més pateixen. La sensibilitat social és una de les claus d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Aquesta doble condició: treballar pel benestar de la gent i pel futur lliure de la 
nostra nació, s’ha traduït en l’aposta que tots plegats hem decidit prendre a l’Ajuntament.  
 
Restarem a l’oposició, essent líders de l’oposició constructiva, essent líders de l’Esquerra, essent líders dels 
interessos nacionals i socials dels nostres conciutadans. Però no volem una Tortosa bloquejada o aturada. 
No volem fer de la política l’art de l’enfrontament. Creiem que en el vuitè any de crisi els ciutadans ja han 
patit prou i l’Ajuntament i el Ple municipal han de ser una espai comú de treball. 
 
Per aquest motiu hem estat capaços de signar un Acord de governança amb 37 punts bàsics que ens 
permet, des de l’oposició, col·laborar en desenvolupar tres grans premisses:  
 
Primera. Volem un Ajuntament més democràtic, més descentralitzat i transparent; per aquest motiu 
apostem per donar la veu al poble en menys d’un any i retirar del mig del riu un dels símbols de la dictadura. 
 
També proposem fer consells de participació als pobles que no disposin d’entitat municipal 
descentralitzada, i  facilitar la bona gestió de les EMD’s amb un finançament just i equitatiu. 
 
Segona premissa. Volem un Ajuntament que pensi en les persones que més ho necessiten. I apostem per 
millorar l’ocupació mitjançant un pla local d’ocupació i impulsant el comerç, el turisme i la indústria. 
Apostem per millores en la mobilitat, reformant el pont, creant un ascensor que connecti l’Hospital de 
Tortosa Verge de la Cinta i rebaixant el preu del bus urbà. Apostem per millores en l’alimentació dels que 
més pateixen amb la creació d’un servei d’ajuda alimentària per mig de tiquets frescos bescanviables al 
comerç local. 
 
I tercera premissa. Volem un Ajuntament compromès amb el procés d’independència. 
 
Aquestes tres premisses ens han de guiar els pròxims quatre anys, I l’esquerra nacional liderarà, des d’allí 
on calgui, les polítiques que cregui millor per a la ciutat i per a la ciutadania.  
 
No ens fa temor la responsabilitat, però creiem que des de l’oposició ferma i responsable aconseguirem 
fer avançar molt aquesta ciutat. I, si en algun moment, ens dóna la sensació que es pot avançar més 
d’una altra manera, des d’una altra posició, ho tirarem endavant. Bon dia a tothom i moltes gràcies. 
 
 
 
INTERVENCIÓ DEL SENYOR  FERRAN BEL ACCENSI, CAP DE LLISTA DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ: 
 
Moltes gràcies, companys i companyes regidores de l’Ajuntament de Tortosa, president sortint i entrant de 
l’EMD de Jesús, president sortint i entrant de l’EMD de Campredó, president sortint i entrant –que és el 
mateix– de l’EMD de Bítem, alcaldessa pedània dels Reguers, alcalde pedani de Vinallop, defensor, 
senyores i senyors, autoritats, també una referència i una salutació molt especial als presidents de les 
diferents associacions de veïns, a presidents de diferents entitats que avui ens heu volgut acompanyar, 
també a les famílies de tots els regidors i regidores que avui prenem possessió i, en general, si em 
permeten també una salutació a tots els que ens acompanyen i a tots aquells que també ens han fet saber 
que ens voldrien haver acompanyat però que per diferents motius no ha estat possible. 
 
Abans de dirigir-los unes paraules ja com alcalde electe, em permetran, en nom dels vuit regidors de 
Convergència i Unió, els set companys i jo mateix, manifestar que el nostre grup incorpora la fórmula 
proposada per l’AMI a efectes de la presa de possessió com a regidors i, per tant, per expressió 
democràtica de la voluntat de la ciutadania, anunciem que restem a disposició del nou Parlament, del 
president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgiran en les eleccions del 27 de setembre de 
2015 per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres 
institucions, l’Estat català lliure i sobirà. 
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Bé, dit això, si em permeten unes primeres paraules que han de ser de felicitació a tots els regidors i 
regidores electes que avui han pres possessió. Moltíssimes felicitats i els desitjo a tots vostès moltíssima 
sort i moltíssim encert. 
 
A la vegada, un agraïment a tots els tortosins i tortosines, a tots els que han volgut participar en les 
eleccions municipals i han configurat aquest Ple que ara hem pres possessió i a tots aquells que per 
diferents raons també no han volgut participar i, en exercici de la seva llibertat d’expressió, tampoc no van 
voler exercir el seu dret a vot. 
 
I, òbviament, doncs un reconeixement especial a totes aquelles persones que van voler dipositar, una 
vegada més, la confiança en la candidatura que jo vaig tenir l’honor d’encapçalar. Candidatura que va 
resultar guanyadora a tots els barris de la ciutat i, pràcticament, a tots els pobles del municipi. En tot cas, 
moltíssimes gràcies per aquesta confiança i per aquesta confiança renovada. 
 
Tinc l’honor de ser proclamat per tercera vegada alcalde de la ciutat. Ser regidor o ser alcalde de la ciutat 
on vas nàixer o on vius és, òbviament, de les coses més grans que li poden passar a una persona 
compromesa socialment. Jo vull agrair des d’aquí a tots els que ho han fet possible. Òbviament, a tots els 
companys i companyes regidores dels anteriors mandats, que m’acompanyen també aquí i als quals també 
saludo, a tots els companys de la candidatura i, en general, a tots els tortosins i tortosines. 
 
Durant vuit anys hem estat treballant. Hem estat treballant dur i hem de continuar treballant molt dur. 
Aquest treball no l’hem fet sols i hem de continuar fent-lo molt acompanyats. En aquest treball ens ha 
acompanyat una part molt important de la societat civil, ens ha acompanyat les associacions de veïns, ens 
han acompanyat els clubs, ens han acompanyat les entitats, ens han acompanyat diferents associacions de 
diferents àmbits. Les coses que han sortit bé ha sigut gràcies a tots i les coses que no han sortit bé, 
òbviament, la responsabilitat és exclusivament dels que exercim el govern. 
 
Als meus companys l’únic que els hi he demanat és que continuïn treballant amb el mateix coratge, amb la 
mateixa implicació i amb la mateixa constància. Tenim molts reptes per davant i estic segur que els podrem 
assumir, després en faria referència.  
 
En tot cas també, unes paraules d’agraïment al grup municipal d’Esquerra Republicana. De fet, jo vaig ser 
proclamat fa vuit anys alcalde en aquell moment amb un acord amb el grup municipal d’Esquerra 
Republicana, que va generar, per primera vegada, el primer govern estable de durada de tot un mandat a 
l’Ajuntament de Tortosa al llarg de la seva història. 
 
Fa quatre les circumstàncies, malgrat vam oferir poder incorporar-se, no va ser possible. Ara configurem un 
Acord de governança estable a la ciutat de Tortosa pensant, essencialment, en clau del que necessita la 
ciutat i el que necessita el país. 
 
Les prioritats de la ciutat estan expressades en un pacte de, com anomenava abans el senyor Monclús, de 
37 punts. D’aquests 37 punts, n’hi ha un que potser és no el més important, perquè tots són importants, 
però sí que ha d’acabar configurant l’acció de govern al llarg dels propers quatre anys, que és l’elaboració 
conjunta d’un Pla d’actuació municipal. 
 
Tortosa va tenir el primer Pla d’actuació municipal fa vuit anys de la mà d’Esquerra Republicana i 
Convergència i Unió. Ens hem compromès a fer aquest Pla d’actuació municipal que marcarà els objectius i 
els emmarcarà en l’horitzó temporal corresponent dins el mandat per a aquests quatre anys. 
 
Alguns dels objectius ja estan clarament expressats a la resta dels 35 punts, però n’hem d’incorporar molts 
altres, per tant, aquesta serà la guia de treball que haurem de desenvolupar al llarg d’aquests quatre anys i, 
òbviament, es configurarà en base a les nostres propostes electorals i a les propostes electorals del grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
Els reptes que té Tortosa són molts, òbviament. Abans no sé quin dels portaveus deia que portàvem vuit 
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anys d’una crisi econòmica important. I és veritat. Hem tingut, segurament, al llarg dels vuit anys –i si no 
dels vuit, dels set anys últims– la pitjor crisi econòmica que ha viscut el nostre país i el nostre Estat al llarg 
dels últims 60 o 70 anys. I això ha fet que tingui moltíssimes afectacions en la vida del dia a dia de la gent i 
també en la vida i el funcionament de les pròpies institucions públiques, que també han patit un moment 
de forta crisi. 
 
Independentment d’això, hem de perseverar en algunes de les línies de treball que hem marcat. Hem de 
continuar ampliar. Hem ampliat moltíssim els serveis socials, hem ampliat moltíssim els serveis a les 
persones que més ho necessiten i pitjor ho passen. I les circumstàncies, la realitat ens farà treballar per 
continuar fent-ho i continuar perseverant, però també hem de continuar perseverant en altres objectius 
globals per a la ciutat i que són importants. No podem obviar determinades millores urbanístiques o 
determinades infraestructures, perquè també hem d’estar pensant no en la Tortosa d’avui, sinó en la 
Tortosa de demà. 
 
No podem obviar el continuar treballant en ficar ordre a les finances municipals, en continuar reduint 
l’endeutament, en continuar fent possible que els regidors dels propers mandats, quan entrin trobin un 
Ajuntament més sanejat del que hem trobat nosaltres, i així successivament. No havia passat. Hem 
d’intentar que continuï passant. 
 
També tenim reptes que són importants. Vam iniciar fa molts anys, celebràvem alguns aniversaris –en 
aquell moment de la mà de Vicent Beguer– un procés de descentralització al municipi que va cristal·litzar 
en l’EMD de Jesús. Posteriorment, al llarg del mandat anterior, bé, de l’anterior de l’anterior, vam fer l’EMD 
de Campredó i l’EMD de Bítem. Aquest és un model que ha funcionat, és un model d’èxit i, malgrat la 
conjuntura econòmica, ha permès als pobles tirar endavant determinats projectes i estic segur que, 
sobretot, aproximar la decisió dels afers més quotidians d’aquests pobles a la ciutadania, el que 
anomenem com a principi de subsidiarietat. Això també ho hem d’aplicar a Vinallop i als Reguers. Als 
Reguers volíem constituir l’EMD que no ha estat possible degut a un canvi bastant absurd, si em permeten, 
des de la meva perspectiva, de la legislació estatal. En tot cas, la voluntat de continuar treballant amb tots 
els pobles del municipi ha d’estar present en el dia a dia del nostre treball. 
 
També tenim reptes importants, com no els hem tingut mai, en la gestió dels serveis sanitaris municipals, 
gestió que haurem de reformular al llarg del proper mandat i que requerirà, com sempre ha tingut 
l’Ajuntament de Tortosa, un ampli consens. Treballarem per a que això sigui així, òbviament, garantint i 
ampliant aquests serveis sanitaris municipals, però també fent-los viables econòmicament i garantint els 
llocs de treball, que avui són moltíssims. Vam iniciar un repte a l’anterior mandat adquirint la Clínica Terres 
de l’Ebre per evitar la seva desaparició, però això no és suficient. Hem d’avançar i estic segur que així ho 
faré. 
 
També tenim reptes importants com és el desenvolupament del Reglament de participació ciutadana. La 
ciutadania és molt més plural del que nosaltres ens pensem. Cadascú pot pensar que la ciutadania de la 
seva ciutat és la gent que l’envolta, i la ciutadania és tot. És la societat civil organitzada, societat civil 
organitzada de la qual no es pot prescindir perquè porten treballant de forma absolutament desinteressada 
per la ciutat molts anys i, per tant, se l’ha de tenir molt en compte a l’hora de desenvolupar aquest 
Reglament de participació ciutadana. Però, a la vegada, no pot ser que només participi la societat civil 
organitzada. Hem de fer possible que en aquest desenvolupament del nou Reglament de participació 
ciutadana –que no havia tingut mai l’Ajuntament de Tortosa en la seva història– el faci seu tota la 
ciutadania, tota, amb les diferents visions, els diferents plantejaments i, a la vegada, que tots ens 
comprometessin a respectar el resultat d’aquesta participació ciutadana. A ningú li ha de fer por que la gent 
s’expressi i s’expressi lliurement. I si ho fa des d’un tarannà democràtic hem de ser prou respectuosos per 
poder tirar endavant aquest resultat. Estic segur que serà així, estic segur que totes les forces polítiques 
representades en aquesta corporació municipal tenen com a fonament bàsic de la seva acció política el 
respecte a la democràcia i el respecte a l’expressió ciutadana que es pugui formular a través de les 
diferents possibilitats que es puguin plantejar. En tenim alguna, com s’ha esmentat, i que formularem per 
primera vegada. Però no ha de ser l’única, segurament que al llarg d’aquest mandat tenim molta feina per 
fer. Per tant, aquí jo també rebo, com vaig rebre fa quatre anys i com vaig rebre fa vuit anys, l’oferta, en un 
dia com avui, de tots els regidors i regidores de treballar per la ciutat. També desitjo que aquesta oferta es 
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pugui concretar i materialitzar. I, si em permeteu, m’adreço també als meus companys regidors i regidores 
que avui iniciem una nova etapa. 
 
L’anterior mandat vam aconseguir una cosa que no havíem aconseguit mai a l’Ajuntament de Tortosa, i és 
que s’aprovés, pràcticament, el 37% de les mocions de l’oposició. Això no havia passat mai en cap altre 
mandat. Hem de procurar millorar aquest percentatge, no per aprovar, sinó per aprovar i per incorporar a 
l’acció de govern aquestes propostes. Però també cal ficar en valor que el que s’ha fet en l’anterior mandat 
no s’havia fet en altres de geometria molt més variable. Ara, en una geometria variable, hem d’aconseguir 
millorar el que vam fer l’anterior mandat.  
 
En tot cas, són reptes de futur. I repeteixo, reptes de futur que volem assolir amb la participació de tothom, 
fent el que hem estat fent des de fa molts anys, escoltant a la gent, participant a la gent. Tortosa és molt 
plural Tortosa és molt rica, Tortosa té moltes opcions, moltes entitats, molts grups de persones que 
treballen per estima a la ciutat i per estima al país.  
 
I tampoc no se’ls hi escapa a ningú que en aquests moments el nostre país està vivint uns moments 
històrics. A uns els hi agradarà més, als altres els hi agradarà menys, hem de respectar absolutament, en la 
línia que abans deia, exactament totes les voluntats de la nostra gent. Hem de ser capaços de que la gent 
expressi lliurement quin país vol. I aquí podem estar absolutament tots d’acord, no ens ha de fer por, no ens 
ha de fer temor. I una vegada ho poguéssim expressar, hem de continuar treballant, uns i els altres, per tirar 
el país endavant, quedi configurat com quedi, sense pors i respectant les majories. Que la gent s’expressi al 
segle XXI no ha de fer por a ningú. 
 
Tenim reptes que esperem poder “solventar” en pocs mesos però, segurament, les circumstàncies són tan 
difícils que no podrem parar d’aquí a uns mesos. Jo estic segur que cadascú des de la seva opció, des de la 
seva visió lliure, des d’aquest Ajuntament continuarem treballant per a que sigui això possible, per a que la 
ciutadania, per a que el poble de Catalunya pugui expressar com vol configurar el seu futur. 
 
En tot cas, aquests són alguns dels temes que ens continuarem trobant o que ens trobarem al llarg 
d’aquests quatre anys. Jo, l’únic que els hi puc demanar és treball, esforç –que em consta que ho farem 
tot–, no els hi dic estima per la ciutat perquè això un quan ja es presenta a unes eleccions municipals estic 
segur que ho fa per estima i compromís a la seva ciutat, amb el seu país i, a la vegada, que el poguéssim 
desenvolupar. 
 
Sols me queda, també, fer un record i un agraïment especialment, i si em permeten en un to més personal 
que faig extensiu a tots vostès, a la meva família, als meus pares, a Cristina, a Ferran, a Maria, a totes les 
famílies de tots nosaltres. Segurament fan moltes renúncies que ni la gent ni nosaltres a vegades som 
conscients. I si podem desenvolupar aquesta tasca per la col·lectivitat és perquè tenim tota aquesta gent 
que ens estima, tota aquesta gent que ens aprecia, que és més extensiu de la família, que són els 
companys de feina, que són els companys i amics que ens ho permeten i permeten que durant un temps a 
la nostra vida poguéssim substituir aquest temps que els hi correspon a tots ells i a totes elles per un temps 
dedicat a la col·lectivitat.  
 
En tot cas, repeteixo, moltíssimes gràcies per la seva confiança, moltíssimes gràcies a tots els que ens heu 
volgut acompanyar avui i saben, com ha estat al llarg d’aquests últims vuit anys, que tenen la porta de 
l’Alcaldia i la porta de l’Ajuntament i de cadascuna de les regidores oberta, a la seva disposició per intentar, 
entre tots plegats, continuar millorant Tortosa i tots els tortosins i tortosines. Moltes gràcies i molt bon dia. 
 
 

*-*-* 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les tretze hores i vint-i-quatre minuts, de la qual, com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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