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ACTA 13/2017 DEL PLE EXTRAORDINARI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
EBRE 
 
 
MEMBRES ASSISTENTS    MEMBRES EXCUSATS 
              
President        Aviño Martí, Roger 
Sr. Enric Roig Montagut     Merlos Brull, Roser  

Monclús Benet, Josep Felip 
 
Consellers:  
 
Bertomeu Río, Jose Emilio - Vicepresident Primer 
Mas Sabaté, Josep – Vicepresident Segon 
Brull Melich, Ramon  - Vicepresident quart 
 
Adell Moragrega, Enric 
Andreu Falcó, Daniel  
Cid Martí, Ferran 
Codorniu Suñer, Josep 
del Pino Homedes, Joaquin 
Espinach Pegueroles, Lluís 
Ferré Fandós, Alfredo 
Franch Arques, Kilian 
Gas Ferré, Francesc 
Gómez Comes, Joan Pere 
Jordan Farnós, Jordi 
Navarro Serra, Josep Antoni 
Puell García, Maria Teresa 
Segarra Piñana, Joan 
Serra Ventura, Carlos 
Tomàs Royo, Rafel 
Zapater Alifonso, Elisabet  
Zaragoza Vallés, Sandra 
 
 
PUNT ÚNIC.  Debat i votació de la moció de censura contra l'actual President del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, Sr. Enric Roig Montagut, presentada en el 
Registre d'aquesta Corporació, amb data 11 de desembre de 2017. 
 
A Tortosa, essent les 12 hores del dia 27 de desembre de 2017, es reuneix a la sala 
de Plens del Consell Comarcal del baix Ebre el Ple d’aquesta entitat local, en sessió 
extraordinària, que ha estat legalment convocada en compliment de l'establert en 
l'article 197.1.c) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General, amb un únic punt en l'ordre del dia: «DEBAT I VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE 
CENSURA PRESENTADA CONTRA EL PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX EBRE, SR. ENRIC ROIG MONTAGUT 
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Presideix el Ple la Mesa d'edat integrada pels consellers, Sr. Joan Segarra Piñana i 
Enric Adell Moragrega, consellers de major i menor edat respectivament, presents en 
la sessió. 
 
No assisteixen i han excusant la seva assistència els consellers i conselleres 
esmentats a l’inici. 
 
Actua com a Secretària qui ho és, accidental,  de la Corporació, Rosa Maria Solé 
Arrufat, que dóna fe de l'acte. També és present a la sessió la interventora de fons, 
Sra. Maria Teresa Barberà Martí i el gerent, Sr. Joan Navarro Cabrera 
 
 
S'inicia la sessió de conformitat amb el que es disposa en l'article 197.1.i) de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, amb la lectura per part 
de la Mesa d'edat de la moció de censura presentada  
 
Adell Moragrega, Enric 
Andreu Falcó, Daniel 
Aviñó Martí, Roger 
Cid Martí, Ferran 
Codorniu Suñer, Josep 
Del Pino Homedes, Joaquin 
Espinach Pegueroles, Lluis 
Ferré Fandos, Alfredo 
Gas Ferré, Francesc 
Gómez Comes, Joan Pere 
Monclus Benet, Josep Felip 
Navarro Serra, Joan Antoni 
Tomàs Royo, Rafel 
Zapater Alifonso, Elisabet 
Zaragoza Vallés, Sandra 
 
El text de la moció és el següent: 
 
“Primer. L’actual situació política del nostre país fa que siguin necessaris acords de 
govern per salvar les nostres institucions. L’aplicació del 155, impulsat pel PP, PSOE i 
Ciudadanos, ha ocasionat la destitució del govern legítim del nostre país i la 
convocatòria d’unes eleccions sense cap tipus de suport legal ni moral, això està fent 
necessari que les institucions municipals i supramunicipals sumin esforços per for front 
a la situació que estem vivint. Els pactes i acords en aquests ens locals i 
supramunicipals han de ser coherents amb l’anterior i han de sumar a les forces 
polítiques contraries a l’aplicació de l’article 155. 
 
Segon. La incompatibilitat de compartir govern comarcal amb les membres del PSC, 
un partit que ha beneït l’aprovació de l’art. 155 de la Constitució Espanyola, impulsat 
pels partits PP, PSOE i Ciudadanos, el qual liquida, de facto, l’autonomia catalana i 
representa un fort atac als drets dels catalans i de les catalanes. 
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Per tot el que s’ha exposat, i de conformitat amb el que es disposa en l’article 197 de 
la Llei Orgànica 5/19785, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i en l’article 90 
del Reglament Orgànic del Consell Comarcal  del Baix Ebre, aprovat el 29 de juny de 
2005, es presenta aquesta moció  de censura contra el senyor president Enric Roig 
Montagut, sobre la base dels següents. 
 

Fonaments jurídics 
 
Primer. La present moció de censura la presentem 15 consellers, que constituïm 
àmpliament la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
Segon. Els consellers que subscriuen la present moció proposen  a Sandra Zaragoza 
Vallés, com a presidenta d’aquest Consell Comarcal,. L’acceptació expressa de la qual 
consta en el present escrit de proposició de la moció. 
 
Tercer. Aquesta proposició de moció es presenta davant del Secretari General de la 
Corporació a l’efecte de que autentiqui les signatures dels Consellers que subscriuen 
el present escrit i acrediti que la moció de censura reuneixi els requisits exigits a 
l’article 197 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i 
els exigits a l’article 90 del Reglament Orgànica del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Per tot això, 
 

Sol·licitem 
 
Que es tingui per presentada aquesta proposició de moció de censura contra Enric 
Roig Montagut i es serveixi admetre-la, tot disposant els tràmits legals necessaris per 
portar-la a terme. Així mateix i de conformitat amb l’article 197.1 c) de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i de l’article 41.2 del Reglament 
Orgànic del Consell Comarcal del Baix Ebre, quedarà el Ple automàticament convocat 
per a les dotze hores del desè dia hàbil següent al del seu registre.” 
 
El text incorpora la candidatura de la Sra. Sandra Zaragoza Vallés a la Presidència del 
Consell Comarcal del Baix Ebre i la seva acceptació. 
 
 
Es procedeix a constatar que en aquest mateix moment, per poder continuar amb la 
tramitació, que es mantenen els requisits exigits en l'article 197 a) de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. 
 
El President pregunta als signants de la moció de censura mantenen la seva 
proposta? Responent tots Sí 
 
Seguidament el President pregunta a la candidata a presidenta manté la seva 
proposta? La Sra. Sandra Zaragoza respon que Sí 
 
Es concedeix la paraula a la candidata a la Presidència, Sra. Sandra Zaragoza Vallés 
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Senyors consellers i senyores conselleres. 
 
A ningú se’ns escapa que el nostre país esta vivint una situació política excepcional. 
Aquesta nova situació fa que hem de prendre en consideració els nous canvis socials 
de la nostra comarca i dels nostres municipis i obrir una nova etapa en la que hem de 
saber retrobar coincidències polítiques. 
 
Com ja sabem, l’aplicació del 155, impulsada pel PP amb el suport del PSOE, i 
Ciudadanos, ha ocasionat la destitució del nostre govern legítim. 
 
Aquesta situació afecta en la gestió de les nostres institucions municipals i comarcals, i 
com nosaltres som coherents i per tant els nostres acords han de ser coherents. 
 
Aquets darrers mesos hem vist com un part del govern d’aquesta institució ha quedat 
indiferent a la situació tant excepcional que esta vivint el nostres Govern de la 
Generalitat, no donant suport a la moció contraria a l’aplicació del 155 i lo que es més 
sorprenent, no condemnat l’empresonament d’una part dels membres del nostre 
govern (perquè us recordo que mentre uns podien estar celebrant aquestes festes tant 
senyalades amb les seves famílies, altres estaven a la presó per defensar un 
moviment ciutadà). 
 
Sembla increïble, però això esta passant en ple segle XXI en un país considerat 
“avançat”. Hem vist com en altres institucions, membres de partits que han donat 
suport a aquesta barbaritat política, s’han desmarcat, han estat crítics amb el seu partit 
i han donat suport a les mocions presentades. Llàstima que en aquesta institució no 
fos així. 
 
Considerant aquesta situació, avui us proposem un nou acord polític, un acord que 
s’adapta a la nova i excepcional situació política i social que estem vivint, un acord que 
uneix dos forces polítiques, un acord entre dos projectes polítics que comparteixen el 
mateix model de país. 
 
Com correspon a la sessió d’avui, apart de presentar aquesta moció de censura, 
haurem d’elegir la nova presidència i per tant voldria agrair a tots aquests que m’han 
proposat per presidir aquesta institució. Agraeixo també sincerament la seva confiança 
i com no dir-vos que si hem doneu aquesta oportunitat, dedicaré tots els meus 
esforços per a aquest nou mandat sigui profitós per aquesta corporació, per als nostre 
municipis i per al nostre país. 
 

 
Es concedeix la paraula al President, Sr. Enric Roig Montagut  
 
Conselleres, consellers; alcaldesses, alcaldes; regidores, regidors;  companys i 
companyes amigues i amics; senyores i senyors 

“qui enganya, troba sempre qui es deixa enganyar, tots veuran el que aparenta i pocs 
el que és”   
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així és com defineix el famós estadista i filòsof renaixentista Nicolàs Maquiavel el relat 
d’una traïció, que és lo que avui s’està materialitzant aquí a la seu del Consell 
Comarcal del Baix Ebre; 

I ara mateix, també s’està produint la mateixa moció de censura al Consell Comarcal 
del Montsià, des d’aquí tot el nostre afecte i estima, al seu president, el company 
Francesc Miró i als companys i companyes socialistes del Montsià. 

Un dia trist per a la nostra comarca, és la primera moció de censura que es produeix 
en els quasi trenta anys del Consell Comarcal, que si finalment prospera:  

Serà perquè ERC traeix la nostra confiança i trenca l’acord de govern de progrés i 
d’esquerres, que vam establir entre els grups comarcals d’ERC i el PSC ara fa dos 
anys i mig, per treballar per la comarca del Baix Ebre. 

Serà perquè es fan enrere d’un pacte sòlit entre partits d’esquerres, tàcit i no escrit 
però, per damunt de tot, un pacte entre persones.  

Serà perquè incompleixen un acord que es basava en el respecte mutu,  a les nostres 
ideologies i als diferents posicionaments nacionals, i amb el compromís que els temes 
en l’àmbit de la política nacional, mai no posaria en qüestió el nostre pacte. 

Serà perquè, amb excuses de malpagador, avui els nostres socis de govern, els 
senyors d’Esquerra Republicana, aquells als que durant dos anys els hem estat fidels 
amb tot, donant el nostre suport a la seua presidència al front del Consell, ara, quan 
natros els socialistes exercim la presidència des del mes de juliol, ens retiren el seu 
suport i pacten amb Convergència, els ara PDeCat.  

Serà per causes alienes al bon govern i gestió de l’ens comarcal. 

Avui, amb absències de consellers significatives i rellevants, sigui per vergonya o per 
falta de respecte institucional, com ve sent habitual en els darrers temps, assistim a la 
materialització d’un nou pacte, el pacte del desacord:  

El pacte del desacord basat en la discrepància, en la confrontació política eterna i 
clarament manifesta ens els darrers anys a la comarca, on hem pogut veure clarament 
la mala relació entre els Republicans i els Convergents  

El pacte del desacord, de la mentida i la falsedat, perquè en realitat senyores i 
senyors, i vostès ho saben, vostès no volen governar junts al Baix Ebre. 

El pacte del desacord basat en una moció de censura on ni tan sols tots els 
conselleres i conselleres l’han signat, 2 dels consellers de Convergència i una 
consellera dels Republicans no subscriuen la mesura presa pels seus respectius 
partits. 

El pacte del desacord basat en la confrontació política ideològica per un mateix espai 
polític, molts conselleres i conselleres de tots dos partits manifesten, en privat, que la 
mesura no els agrada per la seua incapacitat d’entesa amb el seu adversari polític, fet 
que s’ha visualitzat en els darreres eleccions la Parlament de Catalunya, i aquest fet 
encara s’agreuja més a la nostra Comarca i a les Terres de l’Ebre. 
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Així és com volen governar la nostra comarca? És aquest el govern que és mereix el 
Baix Ebre?  

Aquest trencament no té res a veure amb temes de polítiques locals amb els PSC, 
però sí crec que té a veure amb estratègies locals dels dos partits que avui presenten 
la moció de censura:  

És un pacte que respon més a lluites internes en el sí dels dos partits, Convergència i 
els Republicans. 

És un pacte que respon més a l’aspiració política d’alguns conselleres republicans, 
que han vist en la traïció als Socialistes l’oportunitat per medrar i re situar-se, amb una 
evident manca d’escrúpols.  

És un pacte que respon més a l’oportunisme polític de Convergència, que canvi de 
res, té l’oportunitat d’accedir a la presidència del Consell Comarcal. 

És un pacte que respon més a l’estratègia política en clau local de Tortosa, per a que 
un socialista no presideixi el Consell Comarcal amb l’intent d’afeblir-lo en la carrera 
cap a l’Alcaldia de la capital de les Terres de l’Ebre.   

I és aquí on es veu ben clar, recordant Maquiavel, que el que sempre enganya, ha 
trobat a qui s’ha deixat enganyar, als que han traït la paraula donada, als que han traït 
la confiança dels seus socis de govern, als Republicans. 

Però fixis vostès senyors Republicans, ells, els seus nous socis de govern, els de 
Convergència, encara els han enganyat més: 

Els han enganyat perquè ells mantenen la majoria de pactes locals amb nosaltres, els 
socialistes. Ja pot ser la presidenta de l’AMI, president de l’ACM.o als diferents 
Consells Comarcals i Diputacions, on continuem governant junts. 

Els han enganyat perquè allí l’excusa de mal pagador del 155 no serveix.  

Els han enganyat perquè poder són més llestos que vostès i saben que amb qui tenen 
garanties de treball, lleialtat, rigor, fidelitat i confiança en la paraula, i en la voluntat 
d’avançar junts per al creixements i millora dels seus pobles, és amb nosaltres, els 
socialistes. 

És així, faltant a la paraula donada i amb la traïció per estendard, és com volen vostès 
construir la tan anhelada República Catalana, senyors Republicans?:  

I ho fan senyors Republicans, donant el govern de la comarca als senyors del 3%, als 
de les retallades, als de la reforma laboral, als de la llei d’estabilitat pressupostària, als 
del transvasament de l’Ebre, en definitiva, a aquells que han estat recolzant tantes i 
tantes polítiques del Partit Popular durant aquests anys i que tant de mal estan 
ocasionant a la nostra societat, i sobretot a la classe treballadora, en aquesta greu crisi 
econòmica que estem patint. 

I ho fan senyors Republicans, trencant tots els ponts, situant-se només a un costat, al 
costat de la dreta, amb qui comparteixen i es confronten en el mateix espai polític, el 
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del centre dreta de Convergència, perquè vostès ja ho saben de sempre, que són de 
dretes. 

I ho fan senyors Republicans amb un intent d’aïllar-nos als socialistes i d’expulsar-nos 
de les institucions i ens locals a les Terres de l’Ebre, perquè avui ja es veu ben clar 
que pactar amb vostès, Republicans del Baix Ebre, és lo mateix que pactar amb 
Convergència, amb la dreta, és lo mateix, exactament igual, no hi cap mena de 
diferència.  

Perquè dir-se republicà, no vol dir ser d’esquerres ni ser més demòcrata, i l’exemple 
ben clar el tenen als Estats Units i el senyor Trump.  

I amb aquesta evidència haurem de continuar treballant pels pobles de la comarca els 
partits d’esquerres, se’n adona ara Sr. Jordan?: 

Jo sempre li he dit la veritat. Vostè, el passat dia 7 de juliol en la meua presa de 
possessió com a president, crec que va tenir un desafortunada intervenció 
responsabilitzant-me de deixar-lo fora del govern, a l’oposició, al costat de la dreta de 
la comarca. Ara se’n adona de qui li deia la veritat? Ara ho té clar que eren els 
Republicans els que no el volien al Govern? 

Aquell 7 de juliol  vàrem refermar el pacte assolit al principi del mandat, al juliol de 
2015, i els socialistes ho vàrem fer amb tota la nostra lleialtat a la institució i als 
nostres socis de govern, els Republicans, i ho hem continuat fent durant aquest mesos 
perquè: 

Hem treballat des del consens polític i l’entesa a la nostra comarca per crear ocupació 
i riquesa, implantant polítiques socials amb criteris i garanties d’igualtat d’oportunitats 
per a tothom  

Hem superat àmpliament els objectius que com a govern de progrés ens havíem fixat 
en aquest mandat comarcal. Objectius basats en l’increment i impuls de polítiques 
socials, en la recuperació econòmica i polítiques d’ocupació, en l’aposta decidida pel 
turisme sostenible i en la millora de la gestió ambiental. 

Hem donat servei tant als ajuntaments com als ciutadans i ciutadanes de la comarca, 
assumint cada vegada més reptes i més competències:  

Hem establert les bases de l’acord de concertació territorial pel desenvolupament 
econòmic i l’ocupació. 

Hem implantant nous serveis d’atenció a les persones com la nostra prioritat, tant pel 
que fa serveis socials, d’inserció laboral, educatius i culturals. 

Hem apostant per la Via Verda i el cicloturisme obrint l’antic traçat del carrilet de 
Tortosa a La Cava amb l’impuls d’Ebreterra com el centre de referència. 

Hem continuat al costat dels ajuntaments per donar el millor servei possible, amb 
acords i consens, conscients de la importància que té la gestió i el tractament dels 
residus.  
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Hem apostat per la implantació de les borses de treball per regular la contractació del 
personal, assegurant així la igualtat d’oportunitats, la transparència i el bon govern. 

Hem assumit el repte d’iniciar la valoració dels llocs de treball, en el marc de la 
negociació del conveni col·lectiu, ara ja quasi bé finalitzada, per millorar les condicions 
laborals dels treballadors i treballadores del Consell. 

Hem apostat per la implantació de l’administració electrònica i la millora de l’atenció i 
dels serveis a la ciutadania. 

Hem executat una correcta gestió pressupostària, realista i acurada amb reducció del 
deute i amortització de préstecs.  

Hem apostat i impulsat el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Baix Ebre com espai 
polític de consens de la comarca.  

Hem fet una bona acció de govern, amb una bona gestió i jo, com a president, estic 
orgullós com a socialista d’haver mostrat a la ciutadania que som capaços de 
governar, amb transparència, mesura i coherència i ens deixem la pell per millorar les 
condicions de vida dels nostres conciutadans. 

I tot fruit de l’acord de govern de progrés, que vam establir entre els grups comarcals 
d’ERC i el PSC ara fa dos anys i mig, per treballar per la comarca del Baix Ebre,  

Un pacte sòlid, en el que la fortalesa ha estat sempre la resolució de les nostres 
diferències polítiques. Perquè tots dos partits sabíem a priori quines eren les nostres 
divergències, on no ha hagut cap mena incompliment per part dels socialistes i on la 
resolució del dia a dia i de les diferències ideològiques ha estat l’enriquiment del nostre 
pacte.  

En aquell mateix dia del mes de juliol el símbol de la renovació del nostre pacte, no 
escrit, va ser un llapis de fuster, com el de mon iaio, un home de paraula i de fermes 
conviccions, del que vaig aprendre que no pots faltar mai a la paraula donada.  

Avui, aquell llapis que vaig lliurar al meu predecessor, el senyor Andreu, crec que pren 
encara més rellevància.  

Senyor Republicans, us el podeu quedar, per si algun dia podeu tornar a tenir la 
dignitat que heu perdut i voleu continuar dibuixant junts el futur del Baix Ebre, mentre 
si voleu, utilitzeu-lo per anar engrandint la llista de tota la gent a la que heu traït pel 
camí.  

I és que la política ha de ser part de la solució i no part del problema, i vostès tots dos 
grups, avui fan tot el contrari, contribueixen que la ciutadania vegi la política com un 
conflicte, que no resolt els seus problemes del dia a dia, ans al contrari.  

 

Per això entenc que les persones que fem política ho fem amb vocació de servei, amb 
inquietuds i amb moltes renúncies personals i econòmiques, posem el nostre granet de 
sorra pel bé de la nostra ciutat, de la nostra comarca i dels nostres pobles però, per 
damunt de tot, per totes les persones que hi viuen.  
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I crec fermament que això ho hem de fer a través del diàleg, del consens i tendint 
ponts per tal de donar resposta als problemes, neguits i necessitats de la gent, i no 
trencat acords, faltant a la teva paraula, oblidant-te dels teus compromisos, deixant-te 
enganyar i venent-te a l’enemic polític. 

Per a acabar voldria agrair: 

Als consellers i conselleres del grup socialista tota la feina feta en aquests dos anys i 
mig al front de cadascuna de les àrees de govern en que hem tingut les nostres 
responsabilitats. Ha estat un plaer i orgull veure com heu estat propers a la ciutadania i 
heu treballat sense descans pel bé dels nostres pobles de la comarca.  

També al personal del Consell Comarcal per la seva dedicació. La feina dels 
treballadors i treballadores és lo que dóna sentit a aquest Consell Comarcal. Ells i elles 
són la nostra força i la nostra garantia de bona feina al servei de les persones de la 
comarca del Baix Ebre.  

El meu agraïment per tot el suport que he rebut i la predisposició per col·laborar amb 
mi sempre, en aquests dos anys i mig.  

Així els ho vaig poder transmetre personalment a cadascun d’ells el passat divendres 
en la tradicional felicitació de Nadal, acte que lamento que cap conseller dels 
Republicans és dignés a ser-hi present, en el que entenc com una total manca de 
respecte cap als treballadors i treballadores del Consell. 

Aprofito, en canvi, per agrair al portaveu de Convergència el Sr. Franch la seua 
participació a l’acte en representació del seu grup comarcal i també les seves excuses, 
Sra. Zaragoza, per compromisos lligats a la seua condició com alcaldessa de 
Camarles.  

A tot el personal del Consell li vaig demanar que la rebin i col·laborin amb vostè Sra. 
Zaragoza, com a mínim amb la mateixa predisposició i dedicació que ho han fet amb 
mi en tot aquest temps. 

Sra. Zaragoza li desitjo tota sort del món, crec que els ciutadans i ciutadanes dels 
nostres pobles, de la nostra comarca, s’ho mereixen. I si m’ho permet, un consell, 
dormi amb un ull sempre obert, li farà falta amb aquests socis de govern que s’ha triat.  

Perquè els Republicans, com hem pogut comprovar no entenen de lleialtats i de 
compromisos i ja ho ha vist vostè, han traït la nostra confiança, la nostra lleialtat, 
perquè nosaltres, els socialistes som lleials, nosaltres tenim valors, nosaltres tenim 
principis. 

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, ens han portat a tombar tots els murs de 
la desigualtat, de la injustícia, de la inquinitat. I nosaltres portem els valors de la 
justícia, la lleialtat i la igualtat impregnats al cor. 

Perquè, com deia el revolucionari "els valors i els principis és porten en el cor, per 
morir per ells, no a la boca per viure d’ells", si es que vostès n’han tingut mai senyors 
Republicans.  
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I amb aquest esperit el nostre grup comarcal Socialista, ara des de l’oposició, 
continuarà treballant amb absoluta lleialtat institucional, lluitant contra les injustícies, 
sempre al costat dels ajuntaments i posarem el nostre granet de sorra per la 
prosperitat de la nostra comarca, pels seus pobles però, sobre tot, per totes les 
persones que hi viuen.  

Treball, treball i més treball, sempre fidels als nostres principis i a la nostra paraula. 

Moltes gràcies. 
 

 
Es concedeix la paraula als portaveus dels grups comarcals: 

 
Portaveu del grup del PP 
 
El Sr. Segarra primer que tot vol felicitar la Sra. Sandra Zaragoza pel seu proper 
nomenament com a Presidenta del consell comarcal, però anuncia que el seu vot serà 
negatiu ja que no està d’acord amb la política d’ERC, els diu que són els primers que 
parlem de democràcia, però que no és democràtic trencar pactes i acords. 
 
Portaveu del grup comarcal d’Entesa, Sr. Jordi Jordan 
 
El Sr. Jordan en la seva intervenció, crítica que aquesta moció l’hagin conegut per la 
premsa i no perquè cap dels grups presentats els hagi citat per explicar els motius, les 
causes o puguin justificar les futures polítiques acordades en aquest nou pacte de 
govern, cosa que el fa pensar que això només sigui un joc de cadires entre partits o bé 
de persones de dintre aquests partits. 
 
Afegeix el Sr. Jordan que li sobta que sigui l’article 155 de la Constitució espanyola el 
principal motiu de trencament de l’acord de govern entre ERC i el PSC, quan en altres 
administracions de Catalunya aquest trencament no s’ha produït entre CiU i el PSC, el 
cas de la Diputació de Tarragona, o bé a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’on és 
la presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència, o encara més, a la 
població d’on és alcaldessa la propera presidenta d’aquest consell, que governa amb 
el PSC. 
 
 
Per concloure, diu que no podrà donar suport a aquesta moció, ja que recorda que 
CiU, és un partit de dretes, un partit afectat per la corrupció a Catalunya, i un dels 
principals artífex de les retallades socials mai sofertes per aquest país, cosa que no 
pot acceptar la seva formació d’esquerres i catalanista, finalitza la seva intervenció 
agraint la seva dedicació i el treball fet pel Sr. Enric Roig, i desitjant tot l’encert en les 
decisions que ha de prendre la nova presidenta. 
 
 
Portaveu del grup comarcal socialista, Sr. Jose Emilio Bertomeu Rio 
 
El Sr. Bertomeu comença la seva intervenció dient que tristament avui es debat 
aquesta moció de censura que dona per finalitzat l’acord que fa dos anys i mig van 
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signar amb els membres d’Esquerra Republicana de Catalunya, un acord on 
aparcaven totes les diferències nacionals i ideològiques per poder treballar per a la 
comarca, els seus municipis i la seva població. Exposa a més que aquest trencament 
s’hagi produït quan feia 6 mesos que ells governen i no quan governava la gent 
d’ERC, cosa que els fa pensar que l’únic que volen són cadires indiferentment si es 
treballa bé o no, cosa que en privat han reconegut molts cops que aquest pacte havia 
estat molt positiu. 
 
El Sr. Bertomeu segueix la seva intervenció denunciant una campanya de persecució 
envers al seu partit, on se’l vol apartar de totes les administracions. Afirma que el seu 
partit té un caràcter municipalista, un partit que vol treballar per a la comarca, per als 
municipis i per a tota la ciutadania, i que no aconseguiran apartar-los, ja que els 
municipis de la comarca debaten de qüestions polítiques i són molt plurals, com ho fa 
també el seu partit, i no entén com pot trencar-se un pacte per motiu nacionals quan 
ells treballen per als municipis i la seva gent. 
 
Per finalitzar el Sr. Bertomeu, agraeix la tasca, dedicació i treball fet pel seu company 
Enric Roig davant del consell comarcal durant aquesta mesos que ha estat president. 

 
 

Portaveu del grup comarcal d’ERC, Sr. Enric Adell Moragrega 
 
El Sr. Adell diu que avui es presenta aquesta moció perquè el seu grup són fidels a la 
democràcia, i que ells són persones de fets i no de paraules com poder ser altres. 
Afirma que seguiran treballant per la comarca i la seva gent, i vol felicitar a la nova 
presidenta, a la qual li desitja molts d’encerts en aquest any i mig que queda de 
legislatura 
 
 
Portaveu del grup comarcal de CiU: Sr. Kilian Franch Arques 
 
El Sr. Franch exposa el següent: 
 
 
 
 
Finalitzades les intervencions i atès que el desenvolupament de la present sessió 
plenària està clarament determinada en l'article 197.1.i) de la Llei 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim Electoral General, es procedeix per la Mesa d'edat a sotmetre a 
votació la moció de censura. La votació serà de caràcter nominal mitjançant la crida 
dels consellers i conselleres.  
 
Caldrà que responguin:  
SI, si voten a favor de la moció de censura 
NO si voten en contra la moció de censura 
ABSTENCIÓ si es volen abstenir 
 
La secretària procedeix a la crida nominal 
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Sent el resultat de la votació el següent: 
 
Voten a favor els consellers i conselleres:  
 
Adell Moragrega, Enric 
Andreu Falcó, Daniel  
Cid Martí, Ferran 
Codorniu Suñer, Josep 
del Pino Homedes, Joaquin 
Espinach Pegueroles, Lluís 
Ferré Fandós, Alfredo 
Franch Arques, Kilian 
Gas Ferré, Francesc 
Gómez Comes, Joan Pere 
Navarro Serra, Josep Antoni 
Puell García, Maria Teresa 
Serra Ventura, Carlos 
Tomàs Royo, Rafel 
Zapater Alifonso, Elisabet  
Zaragoza Vallés, Sandra 
 
Voten en contra els consellers i conselleres:  
 
Bertomeu Río, Jose Emilio  
Brull Melich, Ramon   
Jordan Farnós, Jordi 
Mas Sabaté, Josep  
Roig Montagut, Enric 
Segarra Piñana, Joan 
 

 
— Vots a favor: 16 
— Vots en contra: 6 
— Abstencions: 0 

 
 
 
A la vista del resultat de la votació, prospera la moció de censura contra el President 
Sr. Enric Roig Montagut per 16 vots, que constitueixen la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la Corporació, per tant queda proclamada Presidenta la 
candidata inclosa en la moció de censura SRA. SANDRA ZARAGOZA VALLES, del 
grup de CiU, que pren possessió del càrrec en aquest mateix acte jurant/prometent 
conforme a la fórmula legal que estableix el Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, 
regulador de la forma per a presa de possessió de càrrecs o funcions públiques. 
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El President de la mesa d’edat pregunta: 
 
Jureu o Prometeu, per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de Presidenta del Conseller Comarcal del Baix Ebre amb lleialtat al Rei i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia ? 
 
RESPOSTA: Sí, prometo, per imperatiu legal 
 
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, la Presidenta 
aixeca la sessió, sent 12:45 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la 
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico.     
 
 

Vist i plau 
La secretària accidental,                                                                             La Presidenta, 
 


