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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
04 / 2018 

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

 
 
Tortosa, essent les vint hores del dia vuit de febrer 
de dos mil divuit, 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 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
Motiu de la urgència: Substitució membre corporació. 
 
 
I. PART RESOLUTIVA 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
01 – Ratificació del caràcter urgent de la sessió. 
 
02 – Renúncia del senyor Ferran Bel i Accensi als càrrecs d’alcalde i de regidor d’aquest Ajuntament. 
 

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

PRESIDÈNCIA 
 
01 - RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Bon dia, anem a iniciar aquesta sessió plenària convocada 
amb caràcter extraordinari i urgent amb un punt que vostès coneixen perfectament, que és la renúncia 
a l’Alcaldia i a la condició de regidor d’aquest Ajuntament de mi mateix. 
 
Procedeix, en primer lloc, ratificar el caràcter urgent de la sessió, que entenc que si no hi ha cap 
intervenció es pot ratificar i, en tot cas, abans de prendre raó –saben que no s’ha de votar– doncs, em 
permetran unes paraules, òbviament, dels portaveus i també de mi mateix. I després procediríem a 
prendre raó de la renúncia. 
 

*-*-* 
 

 
Per la Presidència se sotmet a votació ordinària la urgència de la sessió, i el Ple de l'Ajuntament acorda 
aprovar-la per unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la 
corporació. 
 
 
 
 
02 - RENÚNCIA DEL SENYOR FERRAN BEL I ACCENSI ALS CÀRRECS D’ALCALDE I DE REGIDOR D’AQUEST 
AJUNTAMENT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
“ Vist l’escrit de data 7 de febrer de 2018, presentat el mateix dia al Registre General d'aquest 
Ajuntament (núm. 2003), pel qual el senyor Ferran Bel i Accensi renuncia als càrrecs d'alcalde i de 
regidor d'aquest Ajuntament. 
 
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Donar-se per assabentat del contingut de l’escrit de renúncia als càrrecs d'alcalde i de regidor 
d'aquest Ajuntament presentat per l’alcalde i regidor cap del grup municipal del Partit Demòcrata 
Europeu Català (PDeCAT) –anteriorment denominat Convergència i Unió (CiU)–, senyor Ferran Bel i 
Accensi, tot acceptant-la. 
 
Segon - Trametre certificació del present acord a la Junta Electoral Central, interessant alhora el 
lliurament de la credencial de regidor d'aquest Ajuntament a favor del senyor Josep Cugat i Ginovart, 
amb DNI 40909034-S, qui ocupa el desè lloc en la llista de l’esmentada candidatura en les eleccions 
municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015, en haver renunciat la senyora Rosa Maria Cid i 
Garcia, qui ocupa el novè lloc en la llista de la candidatura, a ser proposada per a exercir el càrrec de 
regidora d'aquest Ajuntament.” 
 
 

*-*-* 



                                   

 
 
 

-  Pàg. 3 / 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 

 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Si em permeten, també a part de saludar a les companyes i 
companys regidors del consistori, també voldria saludar a totes les persones que ens acompanyen, les 
que estan en aquesta sala, les que estan a la sala de baix i demanar excuses als que han tingut que 
ubicar-se en una altra sala annexa. Però si em permeten, saludar al senyor Vicent Beguer, exalcalde de 
la ciutat; a l’excel·lentíssim i reverendíssim senyor bisbe; també al president del a Diputació moltes 
gràcies per ser-hi; i saludar especialment també a l’amiga Marta Pascal, coordinadora del Partit 
Demòcrata; i també als companys i companyes del meu grup a Madrid, especialment al coordinador del 
Congrés i el Senat del Partit Demòcrata a les Corts; també a la diputada al Parlament de Catalunya; al 
ex, formalment, delegat del Govern, però continua essent el nostre delegat del Govern; als diferents 
alcaldes, n’hi ha molts i, per tant, me’n deixaria algun però, si em permeten, jo he de saludar al meu veí, 
a l’alcalde de Roquetes que, una vegada més, ens acompanya. També, òbviament, als altres alcaldes: 
alcalde de Deltebre, de Masdenverge, de Tivissa, de Prat de Compta, els que són diputats provincials, a 
la presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre també saludar-la. Saludar als presidents de les 3 
EMD’s del municipi de Tortosa i a l’alcaldessa dels Reguers i l’alcalde pedani també de Vinallop. Saludar 
als exregidors i regidores, exalcaldes, presidents d’EMD’s del municipi. Saludar també, òbviament, a 
tots els representants de diferents entitats, les associacions de veïns, representants dels diferents 
sindicats, el president de la Cambra de Comerç, també president d’altres institucions i presidentes, 
me’ls deixaria a tots. Al vicari en general, moltíssimes gràcies també a José Luis d’acompanyar-nos. I, si 
em permeten, doncs, a tots els directors dels serveis territorials dels diferents departaments que també 
ens han volgut acompanyar. I a totes i a tots. I després jo ja faré la meva intervenció però, com poden 
entendre, també avui he de fer una salutació –no tinc moltes ocasions de fer-ho a aquesta sessió 
plenària– a la meva família, a la meva mare, a Cristina –que després en faré esment– i a Ferran i a 
Maria, i a la resta de la meva família, també als companys del meu despatx professional i a tots vostès. 
 
Després ja faré la meva intervenció i, per tant, jo també, doncs, em pactat amb els portaveus que farien 
intervencions breus, essencialment per donar-me a mi molt de temps per intervenir després. Vostès 
m’han dit que han vingut tots sopats i, per tant, entenc que no tindré cap tipus de limitació al respecte. 
 
Anem a iniciar el torn de portaveus i, en primer lloc, té la paraula el senyor Xavier Dalmau. Quan vulgui, 
Xavier. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Regidores, regidors, autoritats, representants d’institucions i 
entitats, ciutadanes i ciutadans, senyor Bel, avui clou l’etapa de la història de Tortosa en què vostè ha 
estat el seu alcalde. Així, entra a formar part d’aquesta història després de quasi 16 anys de vida 
municipal complerts el proppassat dia 4, d’ells gairebé 11 com a màxima autoritat municipal. La meva 
enhorabona.  
 
També vull remarcar dos fets singulars. Per primer cop en democràcia un alcalde de Tortosa renúncia al 
càrrec d’alcalde i de regidor i, a més, deixa pas a la que –si el Ple ho aprova– serà la primera alcaldessa 
de la història de Tortosa. 
 
Aquest període municipal ha estat per a mi temps de llums i temps d’ombres. Les primeres, les llums, 
en major nombre que les segones, les ombres. Però algunes d’aquestes ombres han estat i estan molt 
remarcables. Permeti que n’esmenti, com a exemples emblemàtics, tres d’elles.  
 
Primer, la qüestió de les piscines. Portem ja un retard de 7 anys. Segon, el tarannà que vostè va 
imposar als plens municipals, impossibilitant una acció municipal conjunta i coordinada en el plenari i 
originant també un fet totalment històric que és la marxa de tota l’oposició del Ple, una fita difícil 
d’aconseguir, inclús proposant-s’ho. I en tercer lloc, el no haver pogut o no haver volgut rellançar a 
Tortosa com a ciutat capdavantera en tots els aspectes socioeconòmics del sud de Catalunya. Hi ha 
altres temes d’importància municipal com són la neteja, la il·luminació però per raó del temps les obvio. 
 
D’aspectes positius n’hi ha hagut i força, però en aquest apartat vull destacar en primer lloc un altre 
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aspecte del seu tarannà. Si fer política és fer coses que acaben essent útils als ciutadans i/o si el més 
bonic i satisfactori que pot tenir un polític és treballar per a la seva ciutat, vostè ha fet tot això sense 
discussió possible. Destaco així la seva reconeguda capacitat i voluntat de treball fent front a les 
dificultats de la dedicació compartida entre Madrid, Tortosa i altres destinacions o dedicacions. 
 
Tanmateix, positius –parcialment o totalment– han estat, per exemple, la reducció de l’endeutament i la 
reorganització de l‘Administració municipal. També ho ha estat la millora de la façana fluvial, em 
refereixo al pont del tren, em refereixo al pont de l’Estat, em refereixo als passeigs a banda i banda del 
riu, em refereixo també a la plaça de la catedral o a la reforma de l’absis de la catedral, em refereixo a 
la reforma del casc antic mitjançant el PiNCAT, em refereixo també a la dignificació de les entrades de 
la ciutat, entre altres bastantes moltes actuacions, com podria ser l’obertura al turisme, la Festa del 
Renaixement, els Sport Games i altres temes que podríem esmentar aquí.  
 
Jo, per raó del temps –com vostè ja ha expressat fa un moment– vull acabar agraint-li el bo que com a 
regidor jo he rebut de vostè com alcalde. I desitjar-li de cor un futur personal, un futur polític i un futur 
professional ple d’èxits i encerts que, com és clar, també els han tingut al front de la nostra ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor Ferran Bel, alcalde. Senyores regidores,  
senyors regidors, autoritats presents avui aquí al Saló de Plens del nostre Ajuntament, veïns i veïnes de 
Tortosa, senyores i senyors, bona tarde. 
 
Ens trobem avui al Saló de Plens de l’Ajuntament de Tortosa per procedir a un canvi del cap del Govern 
municipal sense urnes, un fet gens normal, quan a poc més d’un any vista –el 26 de maig de 2019– 
haurem de tornar a escollir a un nou alcalde, aquest sí, sortit de les urnes i legitimat per la ciutadania.  
 
És del tot evident que aquest fet que avui tractem és per a nosaltres una anomalia que no respon a cap 
mena de circumstància personal o política de força major, ni a cap relleu en el càrrec fruit de cap pacte 
ni cap acord entre diferents forces polítiques.    
 
Una anomalia per al desenvolupament normal del mandat de la ciutadania pronunciada mitjançant el 
seu vot el passat mes de maig de 2015. Una anomalia que des del Partit dels Socialistes de Catalunya 
considerem una decisió presa en clau electoral, s’està utilitzant el relleu d’un alcalde per potenciar un 
altre candidat –candidata en aquest cas–, fet que considerem de falta de formalitat i de compromís cap 
als electors i electores de la nostra ciutat, en no complir amb el compromís adquirit amb tota la 
ciutadania. 
 
És per aquest motiu que des del nostre grup municipal, el del Parit dels Socialistes de Catalunya, 
respectem, com no pot ser de cap altra manera, la seua decisió, senyor Bel, de renunciar al càrrec com 
alcalde de la ciutat, de Tortosa, encara que no la podem compartir en el moment en què aquesta es 
produeix, ja que interromp el compromís que vostè, com alcalde, va adquirir quan el va jurar davant 
d’aquest Ple, el màxim òrgan de representació ciutadana de la nostra ciutat. 
 
Senyor Bel, en nom del grup municipal dels socialistes, li desitgem tots els encerts en la seua nova 
etapa que avui comença, i ho fem des del respecte institucional i des de la evident i sana discrepància 
política que s’ha fet palesa en la defensa dels diferents plantejaments i postulats polítics en tots 
aquests anys.   
 
Com li he dit abans, no compartim la oportunitat ni el moment de la seua decisió, com tampoc no 
compartim, és evident, projecte polític ni projecte de ciutat. Però, en qualsevol cas, el nostre grup 
municipal sempre hem defensat, durant tot aquest temps, els nostres posicionaments i ideari socialista, 
amb lleialtat institucional que sempre ens caracteritza, i continuarem fent-ho. Continuarem treballant, 
com sempre hem fet, des del socialisme, per una societat més justa i més solidària i sempre al servei 
de la ciutadania, per la Tortosa que necessiten i que realment volen els tortosins i tortosines. 
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Per finalitzar, una vegada més, desitjar-li sort, molta sort, i encerts i èxits en els seus projectes de futur 
i, com no, salut, pau i felicitat en la seva vida personal. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Alcalde, regidors, regidores, autoritats, senyors i senyores, en 
primer lloc bona tarde a tothom. 
 
Les nostres primeres paraules davant de la renúncia d’avui com alcalde i regidor d’aquest Ajuntament 
del senyor Bel són, des de la més profunda lleialtat institucional, d’agraïment per la feina 
desenvolupada durant tots aquests anys com a màxim representant de la nostra ciutat. 
 
Crec que en la política és bo reconèixer els rols i el paper que cadascú juga en una societat democràtica 
com la nostra. I en l’àmbit local, tots els alcaldes i alcaldesses, siguin del color que siguin i pensin com 
pensin, sempre han de treballar per la ciutat que representen. Per tant, un agraïment per tota la feina, 
tota la tasca que li ha tocat desenvolupar com alcalde de Tortosa durant aquests gairebé 11 anys. 
 
En segon lloc, però, avui volem recordar que si estem aquí en aquest acte de renúncia d’alcalde i com a 
regidor no és per una qüestió sobrevinguda. No hi ha cap element significatiu, ni en l’àmbit personal ni 
de força major, que el porti a renunciar com a alcalde. En aquest sentit, ens trobem davant d’una 
decisió política, d’una decisió de partit que, al nostre entendre, té més a veure amb els interessos de la 
seva formació política i de la promoció de la senyora Roigé com a alcaldessa en aquest últim any davant 
de les eleccions municipals de l’any 2019. 
 
Així, vostè ha optat finalment per centrar-se en la política a Madrid i a Barcelona, contràriament al que 
va prometre en les últimes eleccions municipals, sense acabar el mandat i promocionant, d’aquesta 
forma, a la senyora Roigé com a alcaldessa, sense que aquesta hagi passat per les urnes. Són 
decisions, per tant, en clau de partit, de personalismes i, en cap cas –entenem–, per un interès general 
de Tortosa, de la nostra ciutat. 
 
En tercer lloc, després d’aquests gairebé 11 anys que ha estat com a alcalde –gairebé sempre amb el 
suport incondicional d’Esquerra Republicana de Tortosa– de manera molt breu volem recordar la seva 
gestió global de la ciutat. Una gestió amb encerts, amb errors i, al nostre entendre també, evidentment, 
i com a primer grup de l’oposició, pensem que amb més errors que encerts. 
 
És obvi que la ciutat ha tingut millores durant aquest període tan llarg. En citaré algunes 
d’emblemàtiques com el Museu de Tortosa a l’antic escorxador, com el desenvolupament dels portals a 
l’entrada de la nostra ciutat o les millores efectuades al nucli antic. Però també és evident que moltes 
de les seves promeses no s’han acabat complint: la recuperació dels terrenys de Renfe, el soterrament  
de l’eix de l’Ebre pel barri de Ferreries, el nou hospital, el barri de Sant Jaume, el barri del Castell, la 
manca d’enllumenat, la neteja en són alguns exemples. 
 
També pel que fa a la gestió pensem que hi ha hagut deficiències importants. Ja s’ha comentat tot el 
tema de la piscina, les irregularitats a l’Hospital de Jesús o també les imatges del jutge del Vendrell que, 
investigant el 3%, va escorcollar aquest Ajuntament formaran part d’aquest període. Un període que ha 
acabat amb dades preocupants en quant a índexs de pobresa, d’atur i també de demografia. 
 
Aquesta setmana mateix, la Universitat Rovira i Virgili explicava com Tortosa està perdent població –a 
diferència del que passa a altres ciutats de Catalunya–, sobretot jove perquè no hi troben futur. 
 
També és evident que el petit i mitjà comerç està molt tocat. I també la capitalitat de Tortosa en relació 
al conjunt de les Terres de l’Ebre ha perdut en importància en l’àmbit econòmic, en l’àmbit laboral, 
sempre segons les dades facilitades per la pròpia Universitat. 
 
Per tant, més enllà de les millores que s’han realitzat en aquest període i que li hem reconegut i li 
reconeixem, és evident que Tortosa necessita un canvi urgent i un nou impuls. 
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D’altra banda, més enllà de la seva gestió amb els encerts i errors que hem comentat, el que sí també li 
volem expressar de manera molt sincera i ferma és la gran decepció que hem tingut davant la seva 
manca de diàleg i de col·laboració amb els grups de l’oposició. Grups que representem –no ho oblidem– 
a milers de tortosins i tortosines, i que moltes vegades hem estat menyspreats i menystinguts. Crec que 
un alcalde ho hauria de ser de tots i de totes i, lamentablement, vostè no va triar aquest camí. 
 
Per acabar i a mode de conclusió, i també de manera totalment sincera, en nom de Movem Tortosa li 
desitgem, com no pot ser de cap altra manera, que li vagi el millor possible tant en l’àmbit professional, 
però sobretot en l’àmbit personal, que al cap i a la fi pensem que en aquesta vida és el més important. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan, per les seves amables paraules. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bona tarda. 
Autoritats, ciutadans i ciutadanes i públic en general, també bona tarda a tothom. 
 
Com a portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Tortosa he 
volgut trobar unes paraules, paraules senzilles, per llegir-te-les avui –deixa’m que et tutegi– que us 
acomiadeu del càrrec de regidor i d’alcalde de la ciutat de Tortosa. Aquestes paraules no poden reflectir 
la relació que has mantingut amb els altres regidors d’Esquerra, amb els quals has compartit la sala de 
plens, o l’equip de Govern. Les meves paraules són fruit del temps en el que hem coincidit en 
responsabilitats de Govern tu i jo, primer quan estaves de president del Consell Comarcal i jo de director 
dels Serveis Territorials. En aquella època vam saber trobar sinèrgies per portar a totes les Terres de 
l’Ebre un Pla de dinamització del Turisme –van ser 4,2 milions d’euros d’inversió– i fer-nos en adonar 
que tot el territori podia i s’havia de vendre com una única destinació turística i no trossejat. 
 
Més tard, quan vas assolir l’Alcaldia i jo continuava com a director de Serveis Territorials, vam poder 
impulsar l’àrea d’aparcament d’autocaravanes, el Centre d’Acollida Turística, el Pla de foment turístic i, 
sobretot, que es pogués construir l’edifici de la Universitat i s’ampliessin els estudis que s’oferien als 
graus d’educació infantil i primària. 
 
Entre el 2011 i el 2015 tu vas exercir d’alcalde amb majoria absoluta i jo, com a portaveu d’Esquerra a 
l’oposició, vaig insistir en què calia reduir el deute viu de l’Ajuntament, que va arribar a 55 milions 
d’euros; construir una nova piscina coberta i millorar el pont de l’Estat, entre altres coses. 
 
Aquesta legislatura des d’Esquerra hem contribuït a donar estabilitat al Govern municipal, primer amb 
un Acord de governança i, posteriorment, entrant al Govern.  
 
El deute viu s’ha reduït molt; la piscina s’està construint; el pont s’ha remodelat. Crec que en aquest 
temps, tot i les discrepàncies –que també les hem tingut–, ha estat profitós per a la ciutat. Hi ha hagut 
estabilitat i, sense fer soroll, s’han millorat les polítiques socials, l’urbanisme per a les persones, la 
transparència i la participació ciutadana i s’ha impulsat l’economia. 
 
Les paraules senzilles que vull destacar són: saber trobar sinèrgies –dins de les lògiques 
discrepàncies–, impulsar, construir i contribuir.  
 
També vull fer notar la teva implicació personal i com alcalde amb la lluita per la conquesta de les 
llibertats del nostre país i la defensa de la dignitat dels Jordi’s, dels consellers i vicepresident 
injustament empresonats, i dels consellers i president exiliats.  
 
En nom de les dos regidores, Cristina i Maria Jesús, del regidor Marià, i en nom propi, et desitgem que 
puguis gaudir de més temps per a la família i per a tu mateix, i que continuïs compromès amb el país, 
amb la ciutadania tortosina des de la teva feina o de la teva tasca a Madrid. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, en primer lloc una 
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salutació als que avui ens acompanyen en aquest comiat a l’alcalde de Tortosa. Saludar a la seva 
família, a l’excel·lentíssim i reverendíssim senyor bisbe, al president de la Diputació, a l’exalcalde Vicent 
Beguer, als seus companys diputats al Congrés que avui han volgut estar al seu costat i que a partir 
d’ara el podreu gaudir més temps, al delegat legítim del Govern a les Terres de l’Ebre, diputada, 
diputats provincials, alcaldes i alcaldesses, presidenta del Consell Comarcal, directors de serveis 
territorials, presidents de les EMD’s de Jesús, Bítem i Campredó i alcaldes pedanis de Vinallop i els 
Reguers. Saludar també a la coordinadora general del Partit Demòcrata, gràcies Marta per estar avui 
aquí, al president de la Cambra de Comerç, al director de la UNED, presidenta de la Federació de 
Comerç, representants de sindicats, vicari general, president de la Federació de Veïns, presidents 
d’associacions de veïns, presidents d’entitats i associacions de la ciutat, tortosines i tortosins, amigues i 
amics. I també agrair als que no han pogut accedir al Saló de Plens, també demanar-vos disculpes 
perquè avui molts heu volgut acompanyar a l’alcalde en aquest comiat. I també, abans de començar, un 
record pel que avui resten injustament empresonats: el vicepresident Junqueras, el conseller Forn i els 
presidents de l’ANC i d’Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. I també al president Puigdemont i 
els consellers que es troben a l’exili, segur que a ells, Ferran, els hi agradaria acompanyar-te però no 
serà possible. 
 
El passat diumenge recordaves que feia 16 anys que formaves part de l’Ajuntament de Tortosa coma 
regidor, i el proper 16 de juny en farà 11 que vas accedir a l’Alcaldia per primer cop. Des d’aquelles 
eleccions del 2007, el grup que has presidit ha aconseguit els millors resultats que mai cap altra força 
política havia obtingut a la nostra ciutat, aconseguint al 2011 la primera i única majoria absoluta a la 
ciutat de Tortosa. I és evident i ningú ho podrà discutir que aquests anys –més de 10– sota la teva 
presidència la ciutat de Tortosa ha canviat i ha estat sotmesa a una profunda transformació. 
 
Tortosa, quan l’equip liderat per Ferran Bel va accedir al Govern, era una ciutat molt diferent de l’actual. 
No comptava amb un nucli antic del qual sentir-se’n orgullós. Avui pràcticament tot urbanitzat. No tenia 
a l’autovia C-42 a l’entrada de Tortosa, on avui hi trobem importants empreses, era pràcticament tot 
horts. No existien a la ciutat equipaments importants com la caserna dels Mossos, la comissaria de la 
Policia, l’Escola de Sant Llàtzer, l’Institut Cristòfol Despuig, la Casa de la Música, l’edifici de les 
delegacions del Govern, el Viver d’Empreses o l’edifici del carrer Montcada 27 on avui s’hi troben 
equipaments com és Ràdio Tortosa, que també va veure com canviaven les coses, o el nou Palau de 
Justícia, que en pocs mesos acabaran les seves obres. I molts i molts altres equipaments creats al llarg 
d’aquests anys de Govern. 
 
Tortosa tampoc tenia Museu i avui el Museu de Tortosa és un referent al país. I el turisme tampoc era 
llavors una prioritat ni una oportunitat com ho és ara. Avui un turista que visita Tortosa –i no ho podia 
fer abans que tu, Ferran, en fossis alcalde– pot visitar el Museu de la ciutat, pot accedir a l’exposició 
permanent de la catedral, pot visitar uns Jardins del Príncep i un balneari de l’Esperança rehabilitat, pot 
passejar per la muralla del S. XIV o visitar el Centre d’Interpretació de la Setmana Santa o el refugi 
antiaeri. Res d’això era possible abans de que fossis alcalde. 
 
En esports el canvi és encara més impressionant, si em permeten: Un nou pavelló, una pista 
d’atletisme, tres camps de gespa nous, un rocòdrom, un skatepark, a l’espai ciclista de Vinallop nous 
vestidors, a Tortosa i els pobles de municipi la base nàutica i el Centre de Tecnificació del Rem i el 
complex d’aigües amb la nova piscina que es troba en construcció i que el proper curs estarà en 
funcionament. I ara tenim al davant l’oportunitat dels World Sports Games, projecte que està naixent i 
que suposarà culminar la voluntat de fer una ciutat referent en l’esport. 
 
En l’àmbit dels serveis a les persones has procurat pels que més pateixen, i n’és un exemple la posada 
en funcionament del menjador social Mossèn Sol, els convenis amb la Fundació Casa d’Acollida, Càritas 
o Creu Roja, o el nou edifici de Serveis Socials per aconseguir una atenció més digna a tots i totes les 
que necessiten que des de l’Ajuntament se’ls ajudi. 
 
S’ha cohesionat la ciutat amb una estreta col·laboració amb els pobles del municipi que ens ha permès 
ser una ciutat més descentralitzada i més propera als ciutadans. I amb aquesta voluntat es va crear, 
amb el teu mandat, les noves EMD’s de Bítem i de Campredó, perquè has cregut en els pobles i amb el 
que aquests aporten al conjunt de la ciutat. 
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També s’ha modernitzat l’Ajuntament que avui res té a veure amb aquell que vam trobar al 2007, on no 
s’hi podia accedir si es tenien problemes de mobilitat, i avui es troba totalment adaptat, amb ascensor, 
amb un millor espai per atendre a la ciutadania. Per no parlar de les finances municipals, el teu punt 
fort i del que més orgullós te’n pots sentir perquè ens deixes un Ajuntament sanejat i amb menys 
endeutament que quan vas assolir l’Alcaldia. I això ens suposa tenir un Ajuntament més preparat avui 
per encarar el futur que ens vindrà. 
 
Vull destacar que, com això, has pres decisions valentes que tenien molts riscos, com l’aposta ferma 
per la salut pública, com demostren els avenços en l’àmbit sanitari, impulsant de forma decidida una 
gestió pública i de qualitat amb l’Hospital de la Santa Creu de Jesús i amb la Clínica Terres de l’Ebre, 
una Clínica que, amb tu al capdavant, vam adquirir i que ha suposat creure en la seva capacitat i en el 
que suposa disposar d’aquesta Clínica a nivell territorial. 
 
I avui la ciutat és més propera a la seva gent, més amable, més bonica perquè tampoc comptàvem 
abans de que fossis alcalde amb places i llocs de trobada com la plaça de l’absis de la catedral, la 
plaça Mossèn Sol o la plaça Sant Joan, on avui recordem al nostre il·lustre compositor Felip Pedrell. 
 
O l’aposta per apropar la ciutat al nostre riu Ebre, amb l’antic del pont ferrocarril rehabilitat, avui un 
passeig sobre el riu i, evidentment, amb el recent acabat pont de l’Estat, una aposta valenta, una 
aposta difícil que tu com alcalde vas voler afrontar i que, tot i els riscos, s’ha demostrat que valia la 
pena. 
 
Avui Tortosa llueix com mai i això és fruit d’una bona feina. I vull destacar el fet també de que la 
catedral s’ha obert al riu aquest mandat, una actuació que feia més de 50 anys que estava planificada i 
que mai cap govern havia pogut portar a terme. 
 
I els canvis s’han pogut veure a tots i cadascun dels barris i pobles del municipi, arribant a tots els llocs 
i tenint present que tot això s’ha aconseguit durant la pitjor crisi econòmica que mai ha viscut la ciutat i 
el país. I no segueixo perquè estaríem moltes i moltes hores si haguéssim de parlar de tot el que ha 
canviat Tortosa aquests anys en què has estat alcalde, tot i saber que em deixo moltes coses que s’han 
fet al a ciutat i que porten la teva empremta. 
 
Gràcies alcalde per la teva dedicació al llarg d’aquests anys. Els que et coneixem, però m’atreviria a dir 
que tots els tortosins i tortosines, sabem quina ha estat la teva dedicació a la ciutat. Tota. Has viscut 
per la ciutat i t’has entregat en cos i ànima al projecte de fer una Tortosa que liderés el territori, que fos 
el referent al país i ho has aconseguit.  
 
Al 2007 ens vas dir al teu equip, recentment estrenat –avui hi ha uns quants regidors per aquí d’aquell 
primer mandat– que calia treballar dur i fer-ho bé, i avui podem afirmar que tot aquell equip que vam 
començar aquell 2007 i a l’equip que hem seguit al 2011 i al 2015, hem treballat dur seguint el teu 
lideratge. Ens vas dir que calia ser proper, estar al servei dels ciutadans, de tots, i avui l’Ajuntament 
manté una estreta col·laboració amb totes les associacions de veïns i amb la resta de xarxa d’entitats 
de la ciutat. Els regidors de barri –una figura també creada per tu– han demostrat ser l’eina essencial 
per treballar plegats per la ciutat, per fer una ciutat millor.  
 
Et trobarem a faltar molt, nosaltres i la ciutat. I procurarem ser dignes del que ens has ensenyat: 
treballar dur i per a tots, ser  humils i estar sempre de servei, les 24 hores, els 365 dies. Tinc el repte de 
rellevar-te i sé que no serà fàcil per tot el que ens deixes. Personalment, t’agraeixo el suport donat i tot 
el que m’has ensenyat al llarg d’aquests anys de camí. Han estat molts anys de treballar junts amb una 
única il·lusió: construir una ciutat. 
 
I parlo ara ja en nom de tot l’equip per dir-te que seguirem treballant com fins ara, com tu ens has 
ensenyat, per una Tortosa millor, per la Tortosa que mereixen els tortosins i tortosines. Et desitgem tota 
la sort i encerts. Gràcies per tant. Gràcies per tot. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, moltes gràcies. I si em permeten ara, jo sí que 
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els hi dirigiria unes paraules, les últimes paraules que dirigiré en aquest Ple i a la ciutadania de Tortosa 
com a alcalde. I voldria que aquestes primeres paraules comencessin per un record molt sentit i que jo 
he fet des de ja fa uns mesos, dissortadament, sempre que he iniciat una sessió plenària: Un record per 
la president Puigdemont i els cinc consellers que es troben a l’exili; un record per al vicepresident 
Junqueras i el conseller Forn que, conjuntament amb Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, es troben 
empresonats per motius polítics. A tots ells, des d’aquí el meu record, la meva solidaritat i el meu desig 
de que aquesta situació finalitzi el més ràpid possible. 
 
Dit això, avui jo és un Ple que he de centrar essencialment en els agraïments. Més enllà de fer un breu 
repàs de l’actuació d’aquests, pràcticament, 11 anys, voldria dedicar-lo a donar gràcies. A donar gràcies 
per la possibilitat de ser el vostre alcalde. A donar gràcies per la possibilitat de treballar per la nostra 
ciutat, per un projecte comú, pel nostre país i per tots vosaltres. I aquests agraïments els voldria iniciar, 
essencialment, en la meva família: en Cristina, en Ferran, en Maria, que són els que segurament han 
patit més aquesta dedicació i aquest compromís amb la nostra ciutat. La seva comprensió, el seu 
recolzament, les seves renúncies de 2 fills que s’han fet grans mentre jo he estat en aquesta casa i 
Cristina que ha estat moltes hores soles. A vosaltres les primeres paraules que faria extensives a la 
meva mare i al meu pare, que em va poder acompanyar quan vaig prendre possessió i que avui ja no 
ens pot acompanyar. 
 
L’agraïment l’he de continuar amb tota la ciutadania en general, a la ciutat de Tortosa, a la gent de 
Tortosa, a les tortosines i als tortosins sense cap exclusió. La veritat és que al llarg d’aquests anys m’he 
sentit estimat, m’he sentit volgut, m’he sentit recolzat. Els hi he de donar gràcies perquè m’han 
dipositat la confiança que no havien dipositat mai amb ningú. Hem tingut, més enllà dels resultats 
electorals com es recordava que, malgrat segurament no agradin a tothom i cadascú fa la lectura que 
fa, la realitat és que he estat reelegit 3 vegades alcalde. He tingut el suport que no havia tingut la sort 
de tenir mai cap alcalde o alcaldessa abans i, per tant, des d’aquí el meu agraïment als que em van 
votar i m’han donat aquestes majories sòlides que ens ha permet tenir governs de continuïtat, governs 
que, òbviament, a l’oposició no els ha acontentat mai però que per primera vegada a la història han 
sigut governs estables i que han treballat per la ciutat. Per tant, des d’aquí, a totes les tortosines i 
tortosins el meu agraïment infinit, mai us podré tornar l’agraïment i l’oportunitat que m’heu donat. 
 
Aquí ens acompanya Vicent Beguer, que també ha estat alcalde. Vull excusar al senyor Marià Curto que 
m’ha fet saber que, dissortadament i per motius de salut, no ens pot acompanyar. Vosaltres sabeu què 
és aquest servei i vosaltres sabeu també què és el recolzament de la gent. 
 
Bé, aquest agraïment jo l’he de continuar a les formacions polítiques perquè un quan fa política ho fa a 
través d’uns instruments, que són millorables, que són perfeccionables però que són imprescindibles, 
que són els partits polítics. Tant a Convergència Democràtica de Catalunya en el seu moment, com 
Convergència i Unió, com avui el Partit Demòcrata i a Esquerra Republicana el meu agraïment com a 
formacions polítiques, a la seva militància a la ciutat de Tortosa i als seus responsables. Hem escrit 
l’època de més estabilitat política al municipi de Tortosa i que això ha tingut la seva repercussió i això 
no és fàcil i, per tant, com que jo soc molt conscient que per a les formacions polítiques donar 
estabilitat i deixar treballar amb tranquil·litat no ha estat fàcil, no és fàcil, vull fer-ne un agraïment. 
Agraïment que he de personificar en tots els companys i companyes regidores i els alcaldes i 
alcaldesses dels diferents pobles del municipi. Jo aquí podria estar parlant hores i hores als regidors, a 
tots, i aquí no faig distinció de colors ni de formacions ni d’èpoques. Els diferents governs que hem anat 
mantenint al llarg d’aquests tres mandats han sigut governs cohesionats perquè han sigut governs 
lleials, honests, transparents amb la gestió més enllà de les discrepàncies. Jo, als regidors que avui 
formeu part de l’equip de Govern, a tots vosaltres el meu sincer agraïment, que vull fer també palès als 
anteriors, a tots. Alguns estan aquí a la sala, els altes no han pogut ser-hi però m’han fet arribar també 
el seu escalf i recolzament. També a vosaltres l’agraïment. Tot el que hem fet no hagués estat possible 
si no haguéssiu tingut el grau d’implicació, el grau de treball, el grau de sacrifici, el grau de constància 
que hem mantingut al llarg d’aquests, pràcticament, 11 anys. 
 
Voldria continuar l’agraïment –i alguns estan aquí en aquesta sala, altres estan fora d’aquesta sala– un 
agraïment molt sincer i molt sentit a tots els treballadors de l’Ajuntament de Tortosa, de totes les 
societats municipals. A tots els treballadors, a tots els col·laboradors, als que hi eren quan vam arribar, 
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als que s’han anat incorporant que, dissortadament per les circumstàncies, n’han estat pocs al llarg 
d’aquests anys. Moltíssimes gràcies perquè he après molt de vosaltres. He après que el servei públic és 
un compromís del dia a dia. He après que la majoria de vosaltres esteu compromesos amb la institució, 
esteu compromesos amb la ciutat, amb els seus ciutadans i la veritat és que hem passat èpoques molt 
dures, hem passat èpoques molt difícils i si hem sigut capaços de tirar endavant ha sigut gràcies a tots 
vosaltres. Per tant, a totes les treballadores i treballadors d’aquesta casa i de totes les cases depenents 
d’aquesta altra casa el meu sincer reconeixement. 
 
També reconeixement que vull fer extensiu a tots els comitès d’empresa i juntes de personal que hem 
tingut al llarg d’aquests anys a l’Ajuntament de Tortosa i també a totes les societat municipals i als 
diferents representants sindicals. Al llarg d’aquests 11 anys hem tingut que prendre decisions difícils, 
hem tingut que fer acords amb moltíssima dificultat i avui dic amb satisfacció i amb agraïment a tots 
ells que tots els acords que s’han pres en l’àmbit laboral a l’Ajuntament de Tortosa i a les seves 
societats, tots, s’han pres per unanimitat, per unanimitat no solament de tots els sindicats sinó de 
cadascun dels representants dels treballadors a cadascun dels òrgans col·legiats, i això és d’agrair. I és 
d’agrair especialment en les circumstàncies que hem viscut. I això diu molt en favor dels representants 
dels treballadors en aquesta casa perquè moltes vegades s’han pres les decisions, hem pres les 
decisions col·lectivament més pensant en la institució i el seu futur que amb els interessos personals, 
legítims, de cadascun de nosaltres. 
 
L’apartament d’agraïments l’he de continuar, i no prenguin l’ordre com un ordre jeràrquic sinó perquè 
se n’ha de ficar algun, a la societat civil, a aquella societat civil que al juny de 2007 jo m’adreçava a ella 
en el seu conjunt i explicava que era un dels convençuts que teníem una societat civil molt vertebrada i 
molt potent a Tortosa i que, segurament, entre tots plegats no se li havia sabut traure totes les 
oportunitats que oferien. I aquí no acabaria. Vull fer una referència molt especial a les associacions de 
veïns de tots els barris de la ciutat, a la Federació d’Associacions de Veïns, als diferents presidents i 
presidentes de cadascuna d’aquestes associacions i membres de la seva junta. He tingut uns lleials 
col·laboradors, he tingut unes persones que dediquen el seu temps a la ciutat de forma absolutament 
desinteressada, tenint moltes vegades molts disgustos i poques alegries. Als que esteu aquí, als que 
heu estat abans el meu reconeixement perquè sou veritables herois cívics. Hem intentat aproximar 
l’Ajuntament i tenir una relació com no havíem tingut mai, de la qual cosa em sento satisfet, 
essencialment perquè vosaltres heu correspost.  
 
Aquest reconeixement a les associacions de veïns també el vull fer extensiu a altres àmbits: les 
associacions de comerciants; a les entitats culturals; a la Cambra de Comerç, de la qual m’acompanya 
el president i l’expresident, amb qui hem compartit també molts de neguits, inquietuds i projectes; a 
l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre; a tots els sindicats que, més enllà de les 
qüestions que han afectat a l’Ajuntament de Tortosa, hem estat treballant conjuntament; i a qualsevol 
de les entitats més petites, de les més grans de la ciutat, sapigueu que estic molt agraït per la vostra 
col·laboració i per la vostra ajuda.  
 
A totes les institucions –i aquí faré un apartat posteriorment, quan faci repàs de l’acció de Govern, però 
aquí als diferents governs–, al Govern de la Generalitat i després faré esment també de persones 
concretes; als alcaldes, alguns dels quals m’acompanyeu, altres que han anat deixant pas al llarg 
d’aquests anys, als regidors d’altres també municipis, presidents i presidentes dels consells comarcals, 
del Consell Comarcal del Baix Ebre especialment; a la Diputació, al president –i després en faré un 
esment també– moltíssimes gràcies; i també a altres àmbits institucionals com són les universitats, 
com són altres organismes amb els quals –i no els esmentaré tots– hem estat treballant durant 
aquests anys.  
 
Fer un repàs de l’acció de Govern d’11 anys –i 11 anys com els que hem viscut a la ciutat de Tortosa– 
no és fàcil. Han sigut anys, com s’ha dit ja, de moltíssima dificultat econòmica, de moltíssima dificultat 
social no imputable a la ciutat de Tortosa, sinó al conjunt del país, a una part important del món i al 
conjunt de la Unió Europea. Malgrat això, hem intentat fer els esforços per millorar la situació de la 
ciutat, per fer projectes que alguns eren absolutament innovadors i altres estaven pendents a la ciutat 
durant molts anys.  
 
Fer un repàs de quines han sigut les principals actuacions en l’àmbit de les obres i urbanístic a la ciutat 
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jo em sento impotent de fer-ho en tan poc temps. Les actuacions que hem fet al centre històric –abans 
Meritxell Roigé n’ha esmentat algunes– segurament en la seva globalitat han estat les més 
significatives. Queda feina per fer, però el punt d’inflexió que hem fet amb la recuperació del centre 
històric ja no té aturador. Han estat moltíssims i moltíssims carrers, places, espais públics, actuacions 
de diferents institucions al mateix centre històric. I aquí n’he fet referència a les associacions de veïns, 
però fer –i que no se m’enfadin les altres– una especial referència a les 3 associacions de veïns del que 
són estrictament el centre històric, on s’ha desenvolupat una part del PiNCAT aquí, a l’Associació de 
Veïns del Centre, a l’Associació de Veïns de Santa Clara i a l’Associació de Veïns del Rastre el meu 
agraïment, que el transmeteu a les vostres juntes, les actuals i les anteriors. Hem treballat per 
recuperar aquest centre històric, però no només hem treballat per recuperar-lo urbanísticament, per 
recuperar-lo a nivell dels espais públics, sinó també des de l’òptica social i des de l’òptica de la qualitat 
de vida en aquests barris. I si això s’ha fet ha sigut gràcies a la vostra implicació, la vostra col·laboració i 
el vostre compromís. 
 
Un altre àmbit d’actuació important han sigut els accessos a la ciutat de Tortosa, sobretot a través de la 
C-42, l’entrada que ve des de l’Aldea. Aquí hem tingut un canvi importantíssim. Hem fet modificacions a 
l’entrada, hem fet equipaments comercials, hem possibilitat la implantació de moltes noves empreses 
que han creat molts llocs de treball i que han permès canviar la fisonomia de l’entrada de Tortosa. 
 
A la vegada, un tercer aspecte que vull destacar i que em fa una especial il·lusió, és que hem 
possibilitat, pràcticament, que el riu Ebre esdevingui un carrer més de la ciutat. Hem aproximat la ciutat 
al Riu i el Riu a la ciutat. Òbviament, la urbanització del passeig fluvials ha sigut fonamental. La creació 
d’aquest passeig, que comença des del Club de Rem i que en aquests moments arriba fins al Mercat de 
Tortosa amb el nou embarcador i que ha de continuar fins a la Universitat, n’és un altre exemple. La 
finalització dels murs també és un altre exemple. La possibilitat de que dos ponts, que no cal dir-ho, 
doncs, estaven com estaven i tots ho sabem, que és l’antic pont del ferrocarril i el pont de l’Estat, els 
haguéssim convertit en dos carrers més de la ciutat, en dos avingudes més que uneixen el barri de 
Ferreries amb el barri del Centre, ha sigut un tercer aspecte que vull ficar en valor. 
 
L’actuació als barris també mareig un punt i apart. Hem intentat actuar i hem actuat a tots els barris, 
fent actuacions i fent obres, algunes que tenien pendents de molts anys. A Remolins hem urbanitzat el 
portal de Remolins, vam fer nou el carrer Major, hem nous molts dels carrers del barri. A Ferreries 
moltes actuacions, però a mi m’agradaria destacar la urbanització complement de nou de la llarga Sant 
Vicent, que era una reivindicació històrica del barri. A la Raval també han estat moltes les actuacions i 
també des d’aquí, igual com a Ferreries, doncs, un reconeixement a l’Associació de Veïns, però 
l’obertura definitiva de l’avinguda Canigó era un repte que tenia la ciutat des de fa molts anys i que 
també hem fet possible. Al Centre, moltes les actuacions, més enllà de les del centre històric: 
l’eliminació de l’antic pont del ferrocarril a l’avinguda Generalitat, donant a l’avinguda Generalitat un 
altre sentit; la urbanització i millora de l’avinguda Lleida; una connexió tan senzilla com és el pas 
peatonal entre el barri del Temple i el barri del Centre utilitzant el terrenys de Renfe. Les actuacions al 
barri del Grup del Temple també són destacades: la connexió del barri amb el barri del Temple –no del 
Grup del Temple– a través del camí del Mig; la reordenació de tot el barri, també són altres eixos. 
 
En l’àmbit de la mobilitat jo l’únic que els hi puc recordar és que hem fet dos aparcaments soterrats 
nous, hem fet aparcaments gratuïts en superfície: un al Temple, dos a Ferreries; hem millorar també el 
transport públic, l’hem millorat i hem reduït el seu cost, l’hem fet molt barat, especialment per a 
aquelles persones més necessitades; hem fet 11 quilòmetres de carril bici i continuem treballant, quan 
la ciutat no disposava de cap carril bici en el moment en què nosaltres vam entrar al Govern. 
 
Les actuacions en l’àmbit de les orbes urbanístiques no acabaríem, però sí que els hi voldria destacar 
altres aspectes. La relació que ha tingut o que hem tingut des de l’equip de Govern i des d’aquest 
Ajuntament amb els pobles, hem estat treballant per trobar un veritable encaix dels pobles al municipi, 
més enllà de la creació de dos EMD’s, més enllà que els alcaldes dels pobles s’han incorporat com un 
membre més de les juntes de govern local al llarg d’aquests anys, més enllà de la creació dels consells 
dels pobles, on els pobles tenien un òrgan col·legiat dins de l’Ajuntament de Tortosa per primera vegada 
per poder transmetre el seus neguits i les seves inquietuds. I aquí una referència molt especial a tots 
els alcaldes de tots els 5 pobles que ha tingut, que té Tortosa. Als alcaldes actuals, a tots ells, el meu 
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respecte i reconeixement però, si em permeten, jo voldria esmentar als 5 que vam començar aquesta 
aventura i un agraïment molt especial, doncs, a Pere Panisello, un agraïment molt especial a Joan 
Sanahuja, a Esther Vidal, a Josep Cugat i a Josep Audí. Vam començar un projecte amb uns objectius 
que uns anys després podem dir que hem assolit. 
 
Un altre àmbit poc visible però que a mi m’agrada destacar molt són els canvis que hem fet en aquesta 
casa, en l’organització interna de l’Ajuntament. Hem dotat d’un organigrama clar, hem fet que per 
primera vegada l’Ajuntament tingui una Relació Valorada de Llocs de Treball, que era una d’aquelles 
assignatures que tots els equips de Govern deien que la farien i no la materialitzaven. Hem millorat el 
Servei d’Atenció al Ciutadà, hem fet molts d’equipaments municipals nous: l’edifici de Serveis Socials; 
l’edifici on està ubicat els serveis de l’Ajuntament de Tortosa, l’edifici de la Brigada; hem fet un edifici 
per tenir una nova comissaria de la Policia Local; hem fet l’edifici de Montcada 27, on està Ràdio 
Tortosa i molts altres serveis municipals.  
 
Però a la vegada, dins d’aquest àmbit jo també vull fer un esment molt especial a les finances 
municipals. Les finances municipals jo no parlaré de com les vaig trobar, l’únic que parlaré és de com 
les deixem. A data d’avui estan pagades totes les factures que havien estat tramitades i registrades a 
l’Ajuntament de Tortosa i, per tant, podem dir que no hi ha cap factura pendent de pagar. A més a més, 
ja fa anys que a l’Ajuntament de Tortosa no hi ha factures al calaix ni es fa cap despesa sense 
consignació pressupostària. A la vegada, també deixem –i per discreció i per a que la nova alcaldessa 
no tingui una allau de peticions– una situació de la Tresoreria com, segurament, no es recordava en 
aquesta casa. I a la vegada, el més important, s’ha destacat i és que hem reduït l’endeutament 
municipal. I puc dir amb satisfacció que soc el primer alcalde des de fa molts anys en aquest 
Ajuntament que deixo menys deute municipal quan surto que el que em vaig trobar quan vaig entrar, i 
això ho hem fet en una situació de profunda crisi econòmica i en una situació on hem procedit a la 
congelació de la pressió fiscal i, per tant, no ho hem fet apujant impostos sinó que ho hem fent que 
tothom pagui el que ha de pagar. 
 
En l’àmbit de la gestió interna, doncs, hem creat la figura del Regidor de Barri, que ha sigut aquest 
enllaç amb les associacions de veïns de cada barri. Les associacions de veïns ja han deixat de pegar 
voltes per la casa, tenen un referent que els hi resol o els hi intenta resoldre totes aquestes situacions. 
Òbviament, hem implantat per primera vegada el Pla d’actuació municipal de cada mandat a 
l’Ajuntament de Tortosa, que no existia. Tot això s’ha fet, com he dit abans, gràcies també a la 
implicació de les treballadores i treballadors municipals. 
 
En els àmbits sectorials també faríem un balanç que no acabaríem mai. Ja s’han dit molts coses de 
l’àmbit dels serveis a les persones i l’àmbit social. Hem creat nous serveis com és el mateix menjador 
social de la mà de Càritas, hem creat molts serveis de la mà de moltes ONG’s a les quals jo aquí vull 
tenir també un reconeixement per la feina feta i un agraïment per la col·laboració. Hem millorat els 
edificis on es presten aquests serveis. Però, si em permeten, jo també voldria tenir un esment molt 
especial a un projecte, un projecte que vam començar de la mà i que ha estat cofinançat per la 
Fundació La Caixa de forma molt generosa l llarg dels últims anys, que és el Programa d’Intervenció 
Comunitària Intercultural i que ens ha possibilitat que tinguéssim una ciutat molt més cohesionada, 
molt millor i que haguéssim afrontat un repte que estava sense resoldre, com era la incorporació i la 
integració dels nouvinguts a la ciutat de Tortosa. Aquest projecte que s’ha anat materialitzant a través 
de la Xarxa de la Convivència i, una altra vegada més, la implicació absoluta de tota la societat civil i, a 
la vegada, la resta d’institucions, ha estat un exemple. Un exemple a nivell nacional, un exemple a nivell 
estatal i un exemple a nivell internacional, del qual els tortosins i tortosines ens hem de sentir molt 
satisfets. 
 
En l’àmbit de la sanitat –ho ha esmentat abans la portaveu– hi ha hagut actuacions molt rellevants a 
l’Hospital de la Santa Creu. Una gestió, per primera vegada durant molts anys, des de l’1 de gener 
absolutament autònoma, amb tot el que això implica. Una societat sanejada, sense endeutament, amb 
endeutament zero, que ha generat al llarg d’aquests 11 anys superàvit –moltes vegades limitat, però 
sempre superàvit– i que hem fet moltíssimes inversions. Actualment, com vostès saben, s’inaugurarà al 
llarg dels propers mesos una nova unitat d’hemodiàlisis que s’està fent, que donarà servei al conjunt de 
les Terres de l’Ebre i que també permetrà deixar la societat GESAT –que gestiona l’Hospital de la Santa 
Creu– amb endeutament zero, cas semblant a l’adquisició de la Clínica Terres de l’Ebre. Adquisició de la 
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Clínica Terres de l’Ebre que he de dir que vam fer amb recolzament zero de la resta de les formacions 
polítiques d’aquesta sessió plenària, però que era una aposta necessària, una aposta de futur per 
millorar la sanitat pública, per millorar la capitalitat tantes vegades reclamada i ben exercida per part de 
la ciutat de Tortosa, no només en l’àmbit sanitari sinó en l’àmbit social. També des d’aquí el meu 
reconeixement a la plantilla de l’Hospital de la Santa Creu i la plantilla de la Clínica Terres de l’Ebre, 
sense ells no hagués estat possible assumir aquests reptes. He de dir que aquesta adquisició de la 
Clínica Terres de l’Ebre s’ha fet sense que costi 1€ dels tortosins i tortosines, i és una operació que, tal i 
com estava planificat, s’està autofinançant. 
 
En l’àmbit de la cultura han estat molts, alguns s’han esmentat, els projectes que hem anat 
materialitzant. Hem recuperat el Museu, aquest Museu que tants equips de Govern i tants regidors i 
regidores i alcaldes havien intentat fer-ho i no ho han fet, recuperant l’edifici de l’escorxador i creant 
una altra vegada, per primera vegada, un Museu que acabarà, de fet ho és, però acabarà esdevenint 
referència al conjunt del país. 
 
Hem fet l’edifici de l’Escola Municipal de Música i s’ha potenciat l’Escola Municipal de Música. Vam 
aprovar, conjuntament amb la Generalitat, el Pla director de les muralles que també havia estat 
llargament reivindicat. Hem fet una programació estable al Teatre Auditori Felip Pedrell amb altres 
millores al mateix Teatre Auditori Felip Pedrell, que va construir l’equip de Govern de Vicent Beguer, que 
ha estat un èxit. Un èxit que es constata quan vostès van a qualsevol de les activitats programades. I 
des d’aquí també, doncs, el reconeixement, òbviament, a tots els regidors que ho han fet possible. Hem 
recuperat premis com el Ciutat de Tortosa o com la Medalla Gimeno.  
 
Capítol a part mereix tot el treball que hem fet envers la cultura popular. Aquí, òbviament, el meu 
reconeixement a totes les entitats de cultura popular de la ciutat de Tortosa, a la Colla Castellera i a tota 
la gent que ha gent que ha fet possible que aquesta activitat s’iniciï a la ciutat i, sobretot , a la Colla 
Gegantera. La Colla Gegantera tenia un projecte que vam saber materialitzar, que és fer la Casa dels 
Gegants i, a la vegada, treballar per la recuperació dels nostres gegants. A tots ells el meu 
reconeixement. 
 
Altres actuacions en l’àmbit de la cultura són l’adquisició del Castell de Tenasses, també una situació 
que tenia pendent l’Ajuntament de Tortosa des de feia més de 40 anys. O dotar a la Setmana Santa 
d’un Centre d’Interpretació de la Setmana Santa, on els passos de la Setmana Santa no solament estan 
ben conservats sinó que llueixen. 
 
En l’àmbit de turisme abans Josep n’ha fet una referència i sí que és veritat que vam començar, Josep, 
a treballar pel turisme quan ni tu ni jo teníem responsabilitats de Govern en aquest Ajuntament. I des de 
llavors han canviat molt les coses, ho esmentava abans també Meritxell. Només cal veure les xifres de 
turistes a la ciutat de Tortosa. La senyalització, com s’ha canviat i ficat en valor; les activitats 
turístiques, el Centre d’Interpretació del Renaixement i tantes i tantes activitats que ara hi ha. Tenim 
reptes però jo crec que estan ben encarats. 
 
En l’àmbit de les festes –i voldria fer una referència especialment a l’actual regidor de Festes–, l’impuls 
a la Festa del Renaixement al llarg d’aquests últims 11 anys ha estat absolutament decidit. I he de dir i 
he de ficar en valor que un impuls i un creixement que s’ha fet amb una reducció del pressupost de 
l’Ajuntament de Tortosa a la Festa del Renaixement, reducció que s’ha centrat en, aproximadament, 
deixar el pressupost en una tercera part del que es destinava anteriorment. Això és un exemple de molt 
bona gestió. 
 
Hem implementat un nou model de festa major, cosa que tampoc no era fàcil i era d’aquelles coses que 
la ciutat tenia pendents i que ningú volia haver assumit, i ho hem fet i crec que ho hem fet amb èxit. 
 
En l’àmbit de la seguretat, doncs, aquí hem estat treballant des del primer dia, no solament per 
manteniment sinó per ampliar la plantilla. L’hem modernitzat, hem estat en una dotació d’una nova 
comissaria a la Policia Local, millorant els seus mitjans materials. Hem implantat la Policia de Barri i 
molts altres àmbits. Des d’aquí també el meu agraïment a tota la plantilla, però especialment a 
l’inspector en cap, amb el qual hem compartit, doncs, moments difícils i moments de treball molt dur. A 
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ell i a tots els comandaments de la Policia el meu respecte i reconeixement.  
 
Aquí també voldria fer un esment molt especial als altres cossos de seguretat que han estat treballant a 
la ciutat al llarg d’aquests anys. Hem tingut la implantació definitiva i integral dels Mossos a la ciutat. Jo 
crec que això ha estat exemplar. La col·laboració entre Mossos i Policia Local és d’aquells aspectes que 
a un el fan sentir satisfet de com s’ha desenvolupat i des d’aquí, doncs, un record a tots els consellers 
d’Interior, però per motius personals, un record molt especial a Jordi Jané i, per motius obvis, un record 
molt especial al conseller Forn. A la vegada, també un reconeixement a tots els altres cossos de 
seguretat que hem estat treballant colze a colze al llarg d’aquests anys. 
 
En l’àmbit esportiu no dir res més, reconeixement a tots els clubs. La veritat és que ha estat un luxe. A 
una persona que li agrada l’esport, que ha practicat l’esport, que ha viscut l’esport de la ciutat, fer el 
que hem fet al llarg d’aquests anys ha estat molt fàcil gràcies als clubs i a les entitats. La veritat és que 
hem multiplicat per molt les hores d’entrenament, les hores de pràctiques i això ha estat possible a que 
s’han incrementat moltíssim els equipaments esportius: tres camps de gespa artificial nous, una pista 
d’atletisme, una base nàutica, un nou pavelló, un circuit ciclista, un rocòdrom, un skatepark, nous 
vestidors –com s’ha dit anteriorment– no solament al pavelló, a l’estadi, a Campredó, a Bítem. 
Projectes com el de la piscina que, malgrat totes les dificultats, es materialitzarà. Hi ha hagut dificultats 
perquè l’hem afrontat. Alguns dels que avui, doncs, lamenten aquest retard van estar governant molts 
anys i no van saber ni ficar no la primera pedra, sinó el primer projecte. 
 
El gran repte que tenim dels World Sports Games per a l’any 19’, que projectaran esportivament, 
turísticament i socialment la ciutat a nivell internacional. Mai havíem tingut un repte com el que tenim. I 
des d’aquí jo també vull fer un esment i un reconeixement molt especial a les persones que ho han fet 
possible: al president del CSIT, el senyor Bruno Molea, que va dipositar confiança en el nostre projecte; 
a Jaume Domingo, el president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, que va creure en la 
possibilitat de que Tortosa pogués tirar endavant aquest projecte; i a tots els presidents dels consell 
esportius i a totes les entitats esportives de Tortosa que s’han volgut implicar des del primer dia. 
 
En l’àmbit de la promoció econòmica –tampoc no ho faré llarg–, sòl comercial, sòl industrial, noves 
dotacions de serveis per al Catalunya Sud; un viver d’empreses que no existia a la ciutat i que s’està 
tirant endavant; la nova fibra òptica a, pràcticament, tota la ciutat; noves fires i, malgrat la conjuntura 
econòmica ha sigut molt complicada i molt adversa, la veritat és que hem treballat i hem treballat amb 
èxit. Segur que voldríem haver fet molt més. 
 
Voldria dedicar un apartat molt especial per fer enumeració a les relacions amb les altres 
administracions que ha tingut l’Ajuntament de Tortosa. És veritat que quan vam accedir a l’Ajuntament 
de Tortosa, més enllà de coincidències o discrepàncies –en aquell moment coincidències de color 
polític en els diferents nivells d’Administració–, la relació que tenia l’Ajuntament de Tortosa amb les 
altres administracions estava molt malmesa, estava pràcticament d’enfrontament constant i de 
trencament de relacions. Un dels objectius que ens vam marcar en aquell moment era recuperar 
aquesta relació institucional amb la resta d’administracions, independentment del color polític. I dic 
avui que això ha estat una realitat i en faré un breu esment per a que en puguin tenir exemple, amb la 
Diputació de Tarragona. Jo vaig començar a exercir la meva responsabilitat d’alcalde i el president 
Poblet exercia la seva responsabilitat –no com alcalde perquè, la veritat, és que és un referent al país–, 
però sí com a president de la Diputació. President, moltes gràcies d’estar avui aquí i moltíssimes gràcies 
per aquests anys de col·laboració lleial, ferma i d’implicació. L’actuació de la Diputació a Tortosa al llarg 
d’aquests anys mereixeria també un apartat especial, però jo només els hi vull recordar –l’alcalde de 
Roquetes també ens acompanya avui aquí– una actuació emblemàtica, importantíssima com és la 
urbanització de tot el passeig entre la plaça Corona d’Aragó de Tortosa i Roquetes. En aquell moment el 
vicepresident Pere Panisello segur que va tenir una intervenció important, però si no hagués sigut per la 
voluntat del president de la Diputació aquesta obra era una obra que segurament no l’hagués emprés la 
Diputació. Però aquí hem d’afegir la carretera dels Reguers o hem d’afegir la carretera de Bítem en la 
primera fase i la segona fase, que està a punt de materialitzar-se; hem d’afegir la voluntat política de 
crear una seu institucional a les Terres de l’Ebre i ubicar aquesta seu no només a Tortosa sinó al centre 
històric de Tortosa; un impuls com no havia conegut mai de l’Escola d’Art de la Diputació aquí a Tortosa; 
inversions i impuls al Conservatori aquí a Tortosa. I més enllà dels projectes ordinaris i les línies de 
finançament que s’atorga a tots els municipis, sempre hem tingut el recolzament i l’ajut de la Diputació 
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de Tarragona. Una de les obres més emblemàtiques que hem fet a Tortosa, com és la remodelació de 
tot el pont de l’Estat, ha estat possible gràcies a una aportació extraordinària de la diputació. Per tant, 
president Poblet, moltíssimes gràcies a tu, a tota la corporació i demanaria que així ho traslladessis als 
diferents responsables de la institució. 
 
Amb la Generalitat de Catalunya també dir que han estat, segurament, els anys més profitosos per al a 
ciutat de Tortosa. Aquí l’amic Xavi Pallarès, que avui ens acompanya, ha estat el delegat de referència, 
pràcticament, al llarg d’aquests últims anys i continua sent-ho, encara que algú, amb una aplicació un 
tant peculiar d’aquest article 155, jurídicament ho ha prohibit. Xavi, a tu moltíssimes gràcies la feina 
feta, a tu i a totes les persones que han estat al capdavant de les diferents delegacions territorials. 
Voldria fer un esment molt especial també a l’altre delegat de referència que vam tenir en uns primers 
moments també difícils per al nostre Govern, com és el delegat Lluís Salvadó, amb el qual vam tenir que 
treballar colze a colze per desencallar temes pendents. L’edifici de les delegacions –que ha culminat 
ara– va ser un dels primers que vam tenir que treballar, molts de terrenys per adquirir, molts de 
terrenys per cedir i uns projectes que avui s’han culminat. Fa pocs dies o fa pocs mesos el president 
Puigdemont i el vicepresident Junqueras l’inauguraven. 
 
Però no només l’edifici de les delegacions, sinó la comissaria dels Mossos, el campus de la URV, el 
Col·legi de Sant Llàtzer i l’Institut Cristòfol Despuig, moltíssimes altres actuacions en l’àmbit educatiu i 
des d’aquí el meu reconeixement a Toni Martí, i amb això no voldria deixar-me a la resta de delegats 
territorials. Els nous jutjats que s’estan construint en aquests moments i que finalitzaran al llarg dels 
propers mesos. La unitat de radioteràpia que vam inaugurar a Jesús ja fa uns quants anys és un dels 
exemples de les inversions en l’àmbit sanitari –se digui el que es digui– que s’han fet a la ciutat de 
Tortosa al llarg d’aquests últims anys.  
 
També vull ficar en valor les actuacions que ha fet el Govern de l’Estat espanyol a la ciutat de Tortosa. 
Més enllà dels desencontres manifestos que hem tingut al llarg dels últims temps, he de dir que al llarg 
d’aquests 11 anys l’Estat ha invertit, en termes estrictament pressupostaris, el que no havia invertit mai 
al llarg de la història. Les actuacions al pont del ferrocarril i a les vores de Riu i la construcció dels murs 
han estat uns quants milions d’euros d’inversió. Més milions d’euros d’inversió van ser les actuacions 
que es va fer a través d’Acuamed, millorant els sistemes d’abastament d’aigua de la ciutat, la xarxa, no 
només per a casos d’emergència sinó obres que permeten tenir avui una xarxa d’abastament d’aigües 
a la ciutat de Tortosa absolutament modernitzada i preparada per subministrar a la ciutat els propers 
25 anys. Inversions com és l’eixample del Rastre, que va fer l’Ajuntament de Tortosa gràcies a una 
aportació extraordinària del Ministeri d’Habitatge, en aquell moment gestionada pel diputat Jané. Les 
inversions que es van fer a través del Pla de reindustrialització al Catalunya Sud, també des d’aquí el 
meu reconeixement en quant a les actuacions fetes. I continuaríem, però no hem de continuar, ja tindré 
ocasió de fer balanç i de fer balanç de Govern i d’aquests 11 anys. 
 
Ara el que correspon és pensar en el futur. Pensar en el futur i tenint en compte el passat. Abans –i no 
voldria deixar-m’ho en aquest discurs–, quan he fet esment a les formacions polítiques, ja tindria que 
haver esmentat a moltíssimes persones, algunes presents a la sala, que van possibilitar que jo avui 
estigui aquí acomiadant-me d’alcalde perquè a l’any 2007 vaig ser elegit alcalde. D’aquestes persones 
en vull esmentar dos. Dos en diferents àmbits. Un en l’àmbit local, una persona que segurament per a 
molts de vostès no va tenir molta transcendència política però sí social, que és el senyor Josep Maria 
Brull. El senyor Josep Maria Brull, un patriota, un militant anònim de Convergència Democràtica de 
Catalunya –anònim però a la vegada que va desenvolupar molts càrrecs orgànics– que en una edat 
avançada vam coincidir i és el que em va convèncer de la meva implicació en el món municipal i la 
ciutat de Tortosa. I una altra, també a nivell nacional, el president Mas. Hi ha molts, però el president 
Mas va confiança, ens vam dipositar confiança en un moment donat mútuament i, més enllà de tota la 
tasca que va fer a nivell de país, em va fer confiança en un moment que casi ningú feia confiança a 
ningú, al nostre projecte polític aquí a les Terres de l’Ebre. A ells dos el meu record. 
 
Deia que hem de pensar en el futur, i el futur més immediat passa per la tranquil·litat de donar continuïtat 
a aquest projecte. Aquest projecte que vam iniciar amb alguns dels regidors que avui m’acompanyen, 
altres us heu anat incorporat al llarg d’aquests anys, però una persona amb qui vam iniciar conjuntament 
aquest projecte a l’Ajuntament de Tortosa és Meritxell Roigé, que serà la propera alcaldessa.  
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La senyora Meritxell Roigé, com vostès recordaran, es va presentar a les últimes eleccions municipals i 
va passar per les urnes. I, conjuntament amb un servidor i altres companys i companyes, vam ser la 
candidatura, per tercera vegada consecutiva, més votada i amb més recolzament. Per tant, Meritxell 
Roigé serà l’alcaldessa legítima de Tortosa, igual com alguns dels que avui han recordat que no havíem 
passat per les urnes van ser portaveus dels seus grups municipals sense haver-se presentat a caps de 
llista perquè els seus caps de llista van dimitir o no van prendre possessió. Un en política, i en política 
municipal, ha de ser coherent i, sobretot, tenir molta memòria perquè sinó s’arrisca a fer el ridícul.  
 
En tot cas, Meritxell, tu seràs la primera alcaldessa de la ciutat de Tortosa. En 2000 anys d’història, si el 
Ple el proper dissabte així ho decideix, seràs la primera dona que encapçalaràs aquest projecte. Només 
per això tens molta responsabilitat. Jo estic segur i estic tranquil de que la sabràs exercir. Jo aquests 
dies, i ho he dit públicament, per tant, ja no dic cap secret, li he dit que pot estar molt tranquil·la perquè 
té molta més experiència, té molts més coneixements, té molt més bagatge que quan jo mateix vaig 
assumir l’Alcaldia de Tortosa fa 11 anys. Coneixes la casa, has estat treballant per aquesta casa i, el 
més important, i ho podran comprovar al llarg dels propers mesos: té una idea molt clara de la Tortosa 
del futur. Continuarà el projecte que hem iniciat però estic segur que li donarà el seu toc personal, el toc 
personal de l’equip de Govern i plantejarà aquells reptes i aquelles ambicions que Tortosa necessita per 
al S. XXI. Per tant, moltíssima sort, moltíssims encerts a tu i a tots els altres companys de l’equip de 
Govern. 
 
I voldria acabar com he començat, donant gràcies. En primer lloc, abans de donar gràcies, doncs, 
demanar disculpes. Si al llarg de tots aquests anys no hem complit les expectatives que alguns dels 
ciutadans i ciutadanes havien dipositat en nosaltres, si pensen que no se’ls ha atès com ells pensaven 
que s’havia de fer o no hem sabut resoldre les qüestions que ens han plantejat, el que sí poden estar 
segurs és de que ho hem intentat, que hem estat treballant però, encara així, si algú no s’ha sentit ben 
tractat, òbviament, en nom propi i en nom de la institució demanar-los disculpes.  
 
Més enllà d’això, repeteixo, avui és un dia d’agraïment. Gràcies infinites a tots els que ho han fet 
possible, gràcies a totes les tortosines i tortosins que m’han dipositat la seva confiança i sàpiguen que, 
òbviament, estigui on estigui, estigui en política activa o estigui en política passiva, jo sempre estaré en 
política, estigui en una institució, estigui en una entitat, estigui en una associació o estigui a casa meva 
o estigui exercint la meva professió, continuaré treballant per aquesta ciutat, per la nostra ciutat, que 
sempre he estimat però que després de ser alcalde encara estimo més. Moltíssimes gràcies a tots 
vostès. 
 
Moltíssimes gràcies i el Ple pren raó, senyor secretari, de la meva renúncia als càrrecs d’alcalde i 
regidor d’aquest Ajuntament. Moltíssimes gràcies a tots vostès per la seva assistència, pel seu escalf i 
pel seu recolzament. Molt bona nit. 
 

*-*-* 
 
 
El Ple accepta la proposta per unanimitat. 
 

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

 


