
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
31/2010

Srs./Sres. Assistents:
Alcalde-President:
BEL ACCENSI, FERRAN
Regidors/es:
ALGUERÓ CABALLE, ANNA
BEL SALVADÓ, MARIA CRISTINA
BONILLA MARTI, JORDI
CABALLOL ANGELATS, JOAN 
CID GARCIA, ROSA
CORDERO GONZALEZ, CONSUELO
ENA FORNÉ, EDUARD FERRAN
FORCADELL TORRES, JAUME 
FOLQUÉ BORRULL, JORDI
FORÉS GARGALLO, RICARD
LEHMANN MOLÉS, EMILI
LLEIXA VERO, RICARD
MARÍN RIFÀ, VALENTÍ
MONLLAU GARCIA, MIQUEL ANGEL
PANISELLO CHAVARRIA, PERE
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
SABATÉ BORRÀS, JOAN
SANAHUJA RAMÍREZ, JOAN
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE

Secretari 
LINAGE DÍEZ, JOSE LUÍS

Interventor 
NOGUEROLES MARTÍN, DANIEL

Excusa la seva assistència:
MARTÍN CID, JOSÉ ANTONIO

Tortosa, sent les nou hores del dia vint-i-quatre de 
desembre  del  dos  mil  deu, prèvia  convocatòria 
girada  a  l'efecte,  es  reuneixen,  en  primera 
convocatòria,  al  Saló  de  Sessions  de  la  Casa 
Consistorial, els membres de l'Excm. Ajuntament de 
Tortosa que al  marge es relacionen, a l’objecte de 
realitzar sessió extraordinària sota el següent 

ORDRE DEL DIA

URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS

1r. Dictamen de proposta  d'acord  d'aprovació  provisional  de  la  modificació  puntual  del  POUM Sistema 
d'Equipaments esportius.

RÈGIM INTERIOR 

2n. Dictamen d'aprovació inicial del Pressupost General del municipi per a l'exercici 2011

3r.  Dictamen  de  proposta  d'adjudicació  d'una  operació  de  crèdit  a  llarg  termini  amb destinació  al 
finançament d'inversions previstes al pressupost municipal 

4t. Dictamen d'establiment i aprovació de la tarifa de preus de Tortosa Innova SL
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GOVERNACIÓ

5è. Dictamen de proposta d'acord d'aprovació de les tarifes del transport públic urbà per a l'any 2011

6è. Dictamen de proposta d'acord d'aprovació de les tarifes del servei d'autotaxi per a l'any 2011

7è.  Dictamen  de  proposta  d'acord  d'aprovació  de  les  tarifes  del  servei  d'aparcament  en  el  pàrquing 
municipal de la Plaça Alfons XII, per a l'any 2011

*-*-*

La Presidència declara oberta la sessió, procedint-se a continuació a tractar-se els punts inclosos a l'Ordre 
del Dia:

URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS

01.  DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA   MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
POUM SISTEMA EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Vist que aquest Ajuntament de Tortosa va aprovar inicialment en sessió plenària ordinària de data 8 de  
novembre del 2010 la modificació puntual del POUM “sistema d’equipaments esportius”.

Vist que durant el període d’exposició pública d’un mes amb la publicació del corresponent edicte al BOP 
núm. 263 de data 16 de novembre  i diari la Vanguardia de 19 de novembre, no s’han presentat al·legacions  
contra l’acord d’aprovació inicial.

Vist que sol·licitat informe a la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb acusament 
de rebuda en data 19 de novembre, ha transcorregut de conformitat amb l’article 85.5 del D.L 1/2010 de 3  
d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme, el termini d’un mes sense que hagi emès el  
corresponent informe, essent procedent la continuació de les actuacions en el procediment de conformitat 
amb l'article 83.3 de la llei 30/1992 de 26 de novembre. 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres Públiques de data 21 de desembre del 
2010 amb el vot favorable de tots els membres presents a la sessió.

De conformitat amb els articles 96 i 97 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el text  
refós de la llei d’urbanisme.

Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent A C O R D:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM “sistema d’equipaments esportius” .

Segon.- Trametre l’expedient complet a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per la seva aprovació  
definitiva.”

*-*-*

Sotmès  l’assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  que  suposa  la  majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta.

RÈGIM INTERIOR
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02. DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA PER A 
L’EXERCICI 2011.

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Elaborat el pressupost general d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 2011 i tramitat d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, amb els corresponents informes preceptius i previ  
dictamen favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior, emès en sessió de data 21 de desembre 
de 2010, al Ple Municipal, proposo l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Tortosa per a l’exercici 2011, que 
inclou  el  dels  organismes  autònoms  i  els  estats  de  previsió  de  despeses  i  ingressos  de  les  societats 
mercantils municipals, segons el següent detall:

Despeses € Ingressos €
PRESSUPOSTOS DE L’AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS
AJUNTAMENT 30.917.794,84 30.917.794,84
FUNDACIÓ HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU 416.161,43 416.161,43
FIRES 424.100,00 424.100,00
IMACT 535.606,00 535.606,00
TOTAL  PRESSUPOSTOS  DE  L’AJUNTAMENT  I  ORGANISMES 
AUTÒNOMS 32.293.662,27 32.293.662,27

PREVISIONS  DE  DESPESES  I  INGRESSOS  DE  LES  SOCIETATS 
MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL.
GUMTSA 8.321.968,00 8.321.968,00
TORTOSASPORT S.L. 1.212.302,00 1.212.302,00
TORTOSA MEDIA, S.L. 224.130,00 224.130,00
TORTOSA INNOVA, S.L. 47.045,12 47.045,12
GESAT S.A 20.425.019,90 20.425.019,90
TOTAL  PREVISIONS  D’INGRESSOS  I  DESPESES  DE  SOCIETATS 
MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL 30.230.465,02 30.230.465,02

TOTAL  PRESSUPOSTOS  DE  L’AJUNTAMENT  I  DELS  SEUS 
ORGANISMES  AUTONOMS  +  PREVISIONS  D’INGRESSOS  I 
DESPESES  DE  SOCIETATS  MERCANTILS  DE  CAPITAL 
ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL

TOTAL GRUP MUNICIPAL CONSOLIDAT

62.524.127,29

54.229.779,79

62.524.127,29

54.229.779,79

Segon.- Aprovar la plantilla de personal per a 2011 que consta a l’expedient.

Tercer.-  Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci al BOPT i al tauler  
d’anuncis de la corporació, per poder-hi fer reclamacions. Transcorregut aquest període sense que se’n hagi 
formulat cap, el pressupost general i la plantilla de personal esdevindran definitivament aprovats, sense cap 
més tràmit.

*-*-*

Intervenció de la Sra. Matilde Villarroya

A continuació pren la paraula per presentar la proposta la Sra. Matilde Villarroya, qui manifesta que anem a 
presentar el pressupost per a l'any 2011, aquest pressupost ofereix uns estats anivellats d'ingressos i de 
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despeses  de 30.917.794,84 euros,  que si  els  comparem amb el  pressupost  de l'any  2010 suposa  un 
decrement  del  pressupost  del  16,97%.  Aquesta  davallada  important  dels  ingressos  ha  sigut  en  dos 
condicionants  molt  importants  alhora  d'elaborar  aquest  pressupost,  juntament  amb  la  conjuntura 
econòmica que com tots a ningú sorprendrà quan els hi digui que els està afectant a tots els àmbits de la  
societat, econòmics, mercat laboral, mercat immobiliari. Que això ha tingut una repercussió directa amb el 
nostre pressupost, tanmateix el sistema de finançament de les Administracions locals clarament insuficient,  
que  malgrat  l'increment  de  les  competències  delegades  als  Ajuntaments  no  proporciona  els  recursos 
suficients per a fer-li  front. D'altra banda, un altre dels condicionants importants d'aquest pressupost ha 
sigut el decret llei 8/2010 del 20 de maig, en el qual d'una banda a les administracions locals se'ls impedeix 
l'endeutament per a l'any 2011 i que tanmateix afecta al Capítol 1 de personal degut a la retallada salarial  
que proposa. 

D'altra banda, com a últim condicionant d'aquest pressupost tenim el Pla de sanejament financer, que com 
saben va ser aprovar l'any 2008 – 2011 i que ha patit una modificació recent al novembre d'aquest any.

Tot  plegat  ens dóna un pressupost  que es  caracteritza principalment  per  una davallada important  dels  
ingressos, en aquest sentit els hi faré les particularitats del Capítol d'Ingressos i de Despeses.

Pel  que  fa  referència  al  Capítol  d'Ingressos,  cal  fer  menció  que  la  davallada  ha  sigut  considerable  
especialment en lo que fa referència al Capítol d'ingressos de capital, el qual hi ha hagut una davallada del  
37,34%, conseqüència com els hi deia del decret 8/2010.

D'altra banda el Capítol d'Ingressos ha patit una davallada més minsa corresponent al 1,94%. Si mirem el  
detall dels Capítols d'Ingressos observarem que dintre dels ingressos corrents podem dividir entre ingressos 
tributaris i no tributaris. Pel que fa referència als ingressos tributaris. D'una banda tenim el Capítol I, que són 
els impostos directes, en aquest sentit i malgrat la congelació dels impostos, podem dir que hi ha hagut un  
increment del 3,22% el qual representa que malgrat no s'han incrementat els impostos, hi ha hagut una  
millora en la recaptació i de la gestió tributària la qual cosa ha propiciat que es puguin incrementar aquests  
ingressos.

Pel que fa al Capítol II d'impostos indirectes, entre ells tenim el tema del ICIO, en aquest cas ha patit un 
increment del 46,88% justificat per totes les obres que tenim compromeses de cara a l'any 2011.

Finalment el Capítol III  ha patit un decrement del 7,02% principalment atribuïble a que s'ha negociat el  
concurs per la zona blava amb el qual ha sortit aquest capítol per a passar al Capítol V.

Pel que fa referència als ingressos no tributaris, hi ha una disminució important principalment atribuïble a la 
disminució en el concepte de participació dels tributs de l'Estat que si mirem en els últims cinc anys estem 
tenim la participació més baixa si ho comparem amb els tres últims anys. La davallada ha sigut d'un milió  
d'euros.

Pel que fa referència als Ingressos de Capital, podem dir que aquest capítol pateix una retallada dràstica, 
com ja hem dit abans, del 97,3% dels quals cal destacar principalment el Capítol VII en el qual no hi han  
transferències de capital previstes i el Capítol IX amb el qual no hi ha préstec sol·licitat, per tant el decrement 
d'aquests ingressos ha sigut molt important.

Davant d'aquests ingressos tan disminuïts el que hem tingut de fer ha sigut ajustar el nostre pressupost de 
despesa a aquest 30.900.000 euros, de manera que els Capítols de Despesa han quedat agrupats de la 
següent manera:

Pel que fa referència al Capítol de personal, es converteix en 12.732.998,78 euros. Aquest capítol l'hem 
d'analitzar de manera que no el podem analitzar directament sobre el Capítol I de personal de l'any passat,  
degut a que per temes tècnics, les partides que tenim incorporades en un i en l'altre no eren les mateixes. Si  
fem la  comparació  anàloga  d'un  any  a  l'altre,  la  disminució  no  és  del  0,84%  que  és  el  que  figura  si  
comparem les xifres que ens surten ara i les de l'any passat, sinó que si fem la comparació real estem 
parlant del 9,97%.
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Pel que fa  referència al  Capítol  II,  que és el  capítol  de corrent,  hi  ha hagut  una disminució  del  7,75%  
corresponent principalment al reajustament que s'ha fet en el tema de tota la despesa corrent que realitza 
l'Ajuntament especialment en el tema de contractes. 

Pel que fa referència al Capítol III, saben que és el que correspon als interessos que paga l'Ajuntament i  
aquest Capítol malgrat no ens hagués agradat que així fos, ha patit un increment important del 16,95% 
degut al increment dels tipus que s'esta produint actualment i que hi ha una previsió de que es realitze.

Pel que fa al Capítol IV de transferències, hi ha un increment del 2,11% amb el qual s'ha intentat mantenir  
tot el que són les aportacions a les entitats benèfiques i assistencials, Càritas i la Creu Roja. La resta de les  
associacions  han  patit  una  lleugera  davallada  entre  el  5  i  el  10%  per  adaptar-nos  a  la  situació  real 
d'ingressos que està vivint l'Ajuntament.

Pel que fa a les despeses de capital hi ha una davallada molt important. Pel que fa també als ingressos de 
capital de 96,86% No es contempla cap crèdit ja que les actuacions que es duran a terme durant el 2011 es  
finançaran amb romanent de despeses afectades  que resultin de la liquidació, per tant els Capítols V i VII no 
figuren en crèdit.

Pel que fa referència al àmbit de les inversions, mencionar que GUMTSA continua sent l'eina per realitzar les  
actuacions i destacar la col·laboració público-privada per continuar  intentant invertir en la ciutat. 

Aquestes són les xifres que presenta el nostre Ajuntament i d'altra banda, com cada any fem, ens agradaria  
agrair a tot el són els tècnics de la casa, que han participat en l'elaboració del pressupost, principalment des 
de Direcció Tècnica, Intervenció, Secretaria i tots els àmbits de la casa amb els quals tenen participació en  
l'elaboració d'aquest pressupost.

Intervenció del Sr. Miquel Àngel Monllau

A continuació pren la paraula el Sr. Monllau, en representació del grup municipal del PP, qui manifesta que 
nosaltres hem seguit atentament en la mesura del temps que hem tingut cinc punts important per a valorar  
el tema dels pressupostos ara a final d'any, en els quals hem tingut especial cura.

El primer punt ha sigut el Pla de Sanejament que sabem que ha tingut alguns ajustos d'última hora, però 
que han sigut necessaris per temes de modificacions de lleis estatals.

El segon punt molt important i amb el qual potser hi havia una sensibilitat especial de cara a la ciutadania,  
era el compliment en proveïdors i compromisos adquirits.

El tercer punt que hem estat seguit ha sigut el tema de l'austeritat. L'austeritat pressupostària per tal de  
suportar la situació que entenem que serà una mica difícil per a 2011, que serà un repte per a l'exercici bo 
de la Corporació.

El quart punt seria la dinamització econòmica en la mesura de lo possible, aprofitant els ajuts i recursos per  
tal de generar negoci des de l'Ajuntament

El cinquè i últim punt, seria la contenció d'impostos per tal aliviar una mica a la ciutadania, que al fi i al cap  
és qui suporta la pressió i som tots.

Considerem que hem estat informats, documentats i convidats a participar i a portar idees i correccions a 
pesar  de  no  estar  al  govern  per  part  del  grup  popular.  Ens  podríem queixar  potser  de  les  reiterades  
urgències d'algunes mesures, però entenem que són diferents situacions que així ho han requerit. 

Per tot això, pel bon funcionament de la ciutat per al 2011 i esperant que es compleixi al màxim, votarem a 
favor dels pressupostos. 
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Intervenció del Sr. Jaume Forcadell

Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Jaume Forcadell,  en  representació  del  grup  municipal  d'Iniciativa,  qui  
manifesta que com cada any vull començar agraint als serveis tècnics de la casa i al departament l'esforç  
per  fer  possible allò  que hauria de ser  una constància,  que és aprovar els pressupostos abans de que 
s'acabi l'any. En aquest sentit i tenint en compte que és l'últim pressupost també del mandat, vull felicitar a 
l'equip de govern per haver estat capaç d'aprovar aquests quatre pressupostos dintre de l'any natural i per 
tant no haver recorregut mai a una pròrroga. Però tot i això no puc deixar de dir i de comentar una vegada 
més que ens movem ens uns temps molts ajustats per a treballar els pressupostos. Espero que qui tingui la  
responsabilitat en els propers anys de portar a aprovació pressupostos en aquest plenari intente que els  
grups de l'oposició puguin fer la seva tasca d'una manera més còmoda e inclús intentar allò que ja sembla  
idealista, que és poder fer alguna aportació, sumar en positiu a l'elaboració dels pressupostos, perquè a 
diferència del que comentava el portaveu del Partit Popular, jo n'hi he tingut temps ni m'he sentit en absolut  
convidat a fer cap aportació a aquests pressupostos,  és més, jo crec que haurien de reforçar  el debat  
sectorial de les diferents àrees a les diferents Comissions Informatives per a intentar concretar des del punt  
de vista de les Comissions Informatives com es van formant aquests pressupostos i com queda cadascuna 
de les àrees i centrar també el debat no només en la regidoria corresponent, que és la d'Hisenda, sinó  
també intentar generar aquests petits debats sectorials per veure, per intentar identificar quines són les 
prioritats de l'equip de govern i quines són les aportacions que des de l'oposició podem fer en aquest sentit. 

A més en les últimes setmanes i no només en l'elaboració dels pressupostos, sinó en la pressa de decisions  
molts importants i amb una repercussió econòmica molt rellevant per a aquest Ajuntament, hi ha hagut un  
seguit  d'urgències,  que també ho comentava el  portaveu del  Partit  Popular,  hi  han hagut  una serie de  
convocatòries que anem a veure com a cas aïllat són acceptables i són  comprensibles e inclús vull recordar  
que així ho vaig expressar en el moment d'aprovar l'operació a tota pressa en plena campanya electoral dels  
1.500.000 euros que avançaven de l'any 2011 a l'any 2010 en la modificació del Pla de sanejament. Puc 
expressar que puc entendre una certa urgència, el que no puc entendre és que tot allò que té que veure en  
qüestions econòmiques en les últimes setmanes i jo diria que en una gran part del mandat, però sobretot  
durant aquest exercici i sobretot durant les últimes setmanes, tot allò que s'ha fet en relació a les finances 
de l'Ajuntament s'ha fet d'una manera precipitada de vegades fins i tot caòtica i que ha fet impossible el 
debat,  inclús  s'han  aprovat  pressupostos  d'alguns  Patronats  municipals  i  empreses  públiques  en 
convocatòries urgents als membres dels seus Consells d'Administració, de les seves Juntes Generals, sense 
disposar ni tan sols de la documentació prèviament al debat dels pressupostos. Crec que d'això en són 
conscients i que també saben que aquesta no és la manera de fer les coses i com a mínim, ja que no podem 
participar d'una manera diguem natural en el debat i enriquir-lo, com a mínim salven la formalitat en quan a  
les convocatòries i en la disposició de la informació en un temps prudent.

Començant una mica l'anàlisi d'un pressupost, és un pressupost diguem senzill. En primer lloc la memòria.  
Jo crec que cap de les memòries que han presentat durant aquests anys ha prestat massa profunditat  
d'anàlisi,  ni  ha  llançat  una  visió  de  ciutat  i  aquesta  no  és  una  excepció.  La  memòria  absolutament 
descriptiva de la composició dels Capítols evidentment diu que hi ha crisi, que és una generalitat, però no va  
més enllà en l'anàlisi de la situació ni a l'hora de marcar prioritats polítiques de cara a l'exercici de 2011, 
com li dic ja no ho ha fet durant els quatre anys. Enguany potser la novetat és que deixa de parlar de model 
gerencial, això ja sembla que ja està passat i deixa de canviar de les modificacions importants que hi ha 
hagut durant aquest  anys el grup municipal en la direcció i la creació d'un hòlding d'empreses públiques i jo  
crec que amb el del hòlding si que em vull centrar una miqueta. Crec que hem perdut una gran oportunitat  
en la creació del hòlding perquè en la forma d'organitzar aquest Ajuntament, perquè les dos empreses en  
més capacitat, les dos empreses que donaven més contingut a aquesta manera d'organitzar l'Ajuntament, 
que concretament són l'Empresa Municipal de Serveis Públics i Tortosasport han estat les gran víctimes del 
mandat, com a mínim en la meva opinió, se les ha carregat. La primera textualment, literalment, l'Empresa  
Municipal de Serveis Públics avui n'ha venut el 49% i ho ha posat en mans privades, per tal aquella funció  
que tots pensaven que podia tenir i que sap que jo compartia la idea original del hòlding, ara difícilment la  
tindrà i tot per a recaptar uns recursos per a tapar forats econòmics. La segona Tortosasport jo crec que va  
nàixer d'una manera molt limitada i que l'han condemnat de per vida en l'operació que aprovarem d'aquí un  
rato que serà la de les piscines. Crec que d'aquí Tortosasport no en surt i que s'ha quedat absolutament  
incapacitada per anar més enllà del que farà amb l'explotació de les piscines en uns números que seran 
absolutament demencials i per tant el tema del hòlding, jo entenc que no en parle, perquè això que havia 
sigut, primer va ser el model gerencial, desprès va ser la reorganització del grup municipal i la creació d'un 
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hòlding i avui tot això ha quedat en aigua de borraines i ja no se'n parla suposo perquè ja és passat i és  
llàstima, perquè novament jo crec que hem perdut una bona ocasió per haver convertit aquest Ajuntament 
en una Administració moderna i en una Administració eficaç.

Enguany a banda d'això a la memòria no ens diu res de nou. Diu que hi ha crisis que no és cap novetat, la 
llàstima és que hagin tardat tres anys a donar-se compte també a l'hora de fer uns pressupostos de que hi  
havia crisi. Els pressupostos de l'any 2008 i 2009 no se'n rigui, perquè la Sra. Villarroya ho sap perfectament  
que el 2008 i 2009 les seves previsions no tenien absolutament res a veure amb la realitat i això explica 
d'alguna manera la situació actual de l'Ajuntament, però jo insisteixo, segueixo sense saber cap a on portar  
Tortosa, les seves memòries no traslladen  absolutament quin és el seu model de ciutat, quins són els  
sectors productius que vol impulsar, quines són les amenaces i les oportunitats que el Sr. Alcalde detecta a 
Tortosa, quines àrees són prioritàries per a reforçar la competitivitat de la ciutat, per a modernitzar-la, res de 
res. Crec que el Sr. Bel ha fet la gran sort o hem tingut la sort o la desgràcia de poder-se passar quatre anys  
tirant de les obres que ja estaven previstes i que han finançat altres Administracions a banda de les que  
aquest equip de govern ha incorporat pel camí i que també sobretot han finançat altres Administracions,  
però Tortosa necessita algo més que inaugurar carrers i places i sobretot si aquestes inauguracions són  
conseqüència de l'esforç d'altres Administracions que no són la  seva, perquè les subvencions s'acaben 
acabant i per a quan s'acaben les subvencions i jo crec que ara ja estem en aquest procés, hauria d'haver  
sigut llest i convertir-se en algo autosuficient.

Entrant  en  el  pressupost,  començo  per  les  despeses  i  és  evident  que  la  baixa  és  de  prop  un  17% 
fonamentalment i no ens enganyem per la desaparició de la inversió, en relació a les despeses bona part 
dels pràcticament 7.000.000 d'euros que desapareixen, bona part d'això, com a mínim prop de 5.000.000 
d'euros probablement, són la desaparició de l'apartat d'inversió. 

En relació amb el Capítol I, no sé que passarà durant l'execució d'aquest pressupost durant l'any 2011, però 
la baixa, pressupost sobre pressupost, és del 0,84%, el que suposa un estancament tècnic, ja està bé,  
suposo que és el que toca, però jo vull recordar que entre el 2008 i el 2009 el Capítol de personal va créixer 
un 28% també, l'any passat va baixar lleugerament i que per tant en el balanç del mandat ha pujat d'una  
manera important el Capítol de personal i això és el que hi ha.

El Capítol II la despesa corrent baixa un 7,75%, aquí sí que déu ni do, l'any passat que ja teníem una crisi jo  
crec que érem tothom conscients de que hi havia una crisi com ara, només ho van baixar un 4,59% i ara ho  
baixa  un  7,75%,  molt  fotuda  ha  d'estar  la  cosa  per  a  que  finalment  algú  hagi  aconseguit  que  vostès 
s'apreten el cinturó.

Al  Capítol  III,  puja  gairebé  un  17%  per  la  previsible  pujada  d'interessos.  Aquí  farem una  altra  vegada 
l'anècdota que  torno a recordar i ja ho vaig fer en l'aprovació dels pressupostos de l'any 2008, el que la Sra. 
Villarroya deia quan pujaven els interessos abans, diu home tant no pujaran els  interessos, un 17% no 
pujaran els interessos, això és el que vostè deia a les seves intervencions per a l'aprovació del pressupost 
concretament per a l'any 2007. És una anècdota, però som esclaus del que diem quan estem a l'oposició  
evidentment no pugen els interessos un 17%, però pot pujar un 17%

En quan al Capítol IV, l'increment del 2,11% sobretot per la incorporació de les aportacions a les entitats  
municipals descentralitzades, però d'aquí destaquem, ens sobta la rebaixa de l'IMACT que és del 17%, déu 
ni do, però sobretot a Fires en que retalla un 40%, passem dels 172.000 de l'exercici passat als 104.000 
euros, ho dic perquè jo he sentit aquests dies que l'equip de govern en lo que no baixen la guàrdia és en  
l'aposta per la dinamització econòmica de la ciutat. Una baixa d'un 40% en un capítol que puja un 2%, jo  
diria que no es precisament el contrari i en canvi a Tortosasport li pugen un 7,5% i veig que lo d'apretar-se el  
cinturó és selectiu, un 40% a Fires, un 17% a Cultura i en canvi a Tortosasport pugen un 7,5%. Ja dic que  
quasi  totes les transferències baixen en algunes excepcions,  per  exemple les esportives,  que pugen de  
28.000 a 30.000 quan tot lo altre, inclús les aportacions a Associacions de Veïns, tot això baixa i en canvi  
això  altre  puja,  jo  no  dic  res,  només dic  que no tinc  clar  en quin  criteri  aquest  govern municipal  està  
identificant quins camps necessiten una sobre inversió en aquest moment de crisi i quins camps poden 
permetre's una rebaixa del 40% com és el cas de Fires o del 17% com és el cas de Cultura.
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El Capítol VI és apassionant, un 0, no sé si deuen haver gaires precedents en lo nostre entorn. És curiós  
veure que al Capítol VI ni tan sols se'ns entrega perquè hi ha un 0, suposo que ja tindrem feina suficient per  
a tota la gent de l'àrea en altres coses, perquè déu ni do un 0 i un annex d'inversions tan limitat com el que 
presenten, la veritat és que trist de veure.

El Capítol VII també és per a veure-ho, ens ho carreguem absolutament tot menys l'aportació a Tortosasport 
de 130.000 euros i un parell de coses més. L'aportació a Tortosa Innova que crec que són 14.000 euros,  
està molt bé el de Tortosasport, però jo voldria dir que hi ha vida més enllà de Tortosasport, perquè tant el  
Capítol IV com el Capítol VII sembla que la sortida de la crisi a Tortosa, que l'aposta fonamental hagi de ser  
aquesta, veig que Pere està content, si Pere està content jo també.

En quan als Ingressos, el Capítol I baixa l'IBI rústic, l'IBI urbà, és difícil d'entendre però són petits ajustos  
suposo  que  és  un  tema  de  recaptació,  perquè  no  té  gaire  sentit  que  cada  vegada  cobréssem menys 
contribucions. Puja l'impost de circulació, tampoc té gaire lògica, no sé si és que s'estan venent molts de 
cotxes, no en tinc constància, si que hi van haver l'Ebreocasió però tant com per a fer pujar la previsió  
d'ingressos del IVTM no sé si era la clau o no. Pugen les plusvàlues i no poc, un 32% ja ho veure, suposo que  
sí, perquè va lligat a aquestes operacions tan màgiques. Puja l'IAE tant de bo, perquè seria una bona senyal,  
però bueno veient com han sigut les liquidacions dels altres exercicis anteriors, això és paper i ja sabem que 
el paper ho aguanta tot.

Capítol II puja l'ICIO per les operacions aquestes de col·laboració público-privada que vostè impulsa, espero  
que enguany encerten la previsió del ICIO perquè si aquesta vegada no l'encerten ja sabem perfectament  
quines seran les obres que li donaran cost, n'hi haurà per a escriure un llibre. De tota manera una reflecció,  
perquè després en parlarem d'aquestes col·laboracions público-privades poden generar aquests 990.000 
euros al conjunt de la partida, doncs bueno, una part important suposo que seran aquestes gran obres, però  
també generen despeses, recordem que això ens genera ingressos, però recordem que per exemple en el  
tema de les piscines, d'aquí dos anys hem de pagar 2.000.000 d'euros que no sé d'on els traurem.

Seguim amb el Capítol III, atenció, increment de les sancions tributàries en un 100%, increment d'un 13% de 
multes trànsit, home si s'ha de posar una multa es posa, però tampoc crec que les infraccions tributaris 
pugen el 100% durant el 2011 i no crec que les infraccions de trànsit pugen un 13%, ni que l'increment que 
hi pugui haver de les quanties de les sancions faci que puge un 13%. Crec que és intentar quadrar els  
números d'una manera així jo crec barroera, a no sé que em donin alguna explicació que difícilment creuré 
però intenten-ho.

Capítol IV recorden tant el Sr. Alcalde a la memòria del pressupost com la Sra. Villarroya en la seva exposició,  
se'n recorden sempre de destacar la baixa en l'aportació estatal. És veritat, sí, 500.000 euros, però recorden 
també dir   que  l'aportació  de  la  Generalitat  puja  1.250.000 euros  més  enguany  que  l'any  passat.  De  
2.180.000 euros al 2010 al 3.447.645 euros i això està també al informe de l'interventor i està destacat així  
i per tant siguem fidels als números que ens presenta i ho dic perquè si que és negatiu que baixe l'Estat,  
però jo vull agrair d'una manera especial les aportacions tant a través del pressupost com la inversió directa  
que ha estat fent la Generalitat durant aquests anys. Crec que l'aportació de la Generalitat i ara que hi ha  
canvi, també és un bon moment per a reconèixer-ho, l'aportació de la Generalitat durant aquests últims set  
anys a l'Ajuntament de Tortosa és històrica i jo crec que seria bo que ho reconegués, no passa res per 
reconèixer que algú altre també fa les coses bé o que les fa bé simplement, la quantitat d'obra, la Llei de 
Barris,  la  Caserna,  l'Edifici  de  les  Delegacions,  tot  això  Sr.  Bel  no  voldrà  reconèixer  que  han  rebut  a  
l'Ajuntament aportacions com mai de la Generalitat i que la Generalitat ha invertit com mai a Tortosa? No 
serà capaç de reconèixer això? Home jo crec que no reconèixer això des de luego seria de molt mal gust.

El que sí que baixa en picat és el Capítol V d'Ingressos Patrimonials i això depèn de l'equip de govern, això no  
depèn de les subvencions, això depèn molt de vostès i baixa en picat, de manera que veiem a veure si  
poden traure una mica més de profit als nostres actius, a les nostres concessions, a les nostres empreses  
públiques, perquè està molt bé demanar als demés, però desprès quan hem de demostrar que administrem 
bé el propi, llavors de vegades patinem.

Dit això i ja per acabar algunes reflexions sobre el pressupost i com no pot ser d'una altra manera, és l'últim 
del mandat sobre el conjunt de la gestió econòmica durant aquests anys. S'ha estirat més el braç que la  
màniga, abans també es feia no sé què, probablement, però vostès també ho van fer i durant els exercicis  
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2008-2009, per això vam haver de vendre el 49% de l'Empresa d'Aigües i 9.000.000 d'euros d'una atacada i  
estaria bé que algun dia Sr. Alcalde fos capaç d'explicar clarament, primer dir que allò de que buscaven un 
soci  tecnològic  no  era  cert,  que  ho  necessitaven  per  diners  i  segon,  explicar  clarament  d'una  manera  
transparent què s'han fet els 9.000.000 d'euros de l'Empresa Municipal de Serveis Públics i com ja sap jo 
crec que han anat a tapar forats econòmics que havien generat.

Els  pressupostos de l'any 2008 i  2009 estaven molt  allunyats  de la  realitat,  perquè van tardar molt  a 
reaccionar davant la crisi i abandonar la lògica aquella de pagar inversions venent solars, aquest és un tema 
que va  entrar  en crisi  i  vostè  va  tardar  a donar-se'n  compte i  bàsicament per  això  les  seves primeres 
previsions dels dos primers exercicis del mandat són els responsables de la situació de bona part de la  
situació actual de l'Ajuntament i de la venda de l'Empresa d'Aigües.

Han tingut tot i la crisi, els hi han plogut milions com mai per fer obra a Tortosa, no se'n rigue, és cert, abans  
parlàvem de la  Generalitat  i  si  vol  parlem de les  dos edicions del  famós Fons Zapatero  que han sigut 
pràcticament 10.000.000 d'euros que li han entrat directes a la vena a Tortosa i que han servit per fer  
moltíssimes coses, vostè tot i la crisi, tot i no disposar d'un nivell d'ingressos suficient a aquest Ajuntament,  
ha pogut fer obres com mai, però com mai, li han plogut els milions, però això s'ha acabat, sí sí li han plogut  
els milions i si vol els comptem Sr. Bel i busquem referències quan vulgui els podem comptar, però això s'ha  
acabat i  hem d'intentar  fer  la  transició,  és probable  que s'hagi  acabat  això i  no perquè hagi  canviat el  
President de la Generalitat aquests dies, que també, però no només per això, sinó perquè la situació està 
com està i és molt probable que altres Administracions no es puguin permetre ni nous fons Zapatero, ni  
inversió directa o subvencionada com la que s'ha estat fent durant aquests anys a Tortosa, però també, 
perquè ha canviat el govern de la Generalitat i per tant hem d'iniciar una reflexió sobre com entomem la  
necessària inversió que s'ha de fer a Tortosa en els propers anys i això em porta a l'últim punt de la reflexió i  
el que per a mi és més important i que es reflexa d'una manera molt important també a aquest pressupost  
que és la famosa col·laboració público-privada.

La col·laboració en el sector privat no només és dolenta sinó que és absolutament necessària, per tant que  
quedi clar, però lo dolent és fer-ne un abús. Vostè Sr. Bel ens deixa al final d'aquest mandat, problemes 
econòmics,però  sobretot  el  que ens deixa  és  la  pèrdua d'actius  molt  importants  des del  punt  de vista  
econòmic per a l'Ajuntament. Un més qualitatiu que quantitatiu que és la pèrdua de control sobre l'Empresa 
d'Aigües, una qüestió que ja hem parlat en diverses ocasions i que probablement quantitativament serà la 
que notarà més la ciutadania de Tortosa en lo rebut de l'aigua i en la qualitat del servei en els propers anys 
que no pas directament l'Ajuntament. Com diem que ja hem perdut un actiu, perquè durant vint-i-cinc anys  
hem venut i tenim captius els ingressos que ens podia generar l'Empresa d'Aigües. Altres pèrdues que hem 
tingut i  que es concreten també aquest any, la primera la de la zona blava, l'any passat vam ingressar 
522.000 euros per la zona blava, enguany estaven previstos 522.000 euros d'ingrés per la zona blava, l'any 
que ve tot i que s'incrementaran d'una manera substancial les places limitades més enllà del que preveia la 
primera fase del pla de mobilitat. Per cert, que el pla de mobilitat preveia dos fases i vostès han fet una fase 
i mitja de cop per a concedir la gestió de la zona blava durant vint-i-cinc anys, doncs bé, només en cobrarem  
300.000 d'anuals, 222.000 euros enguany que podrien ser 300.000 euros probablement en l'ampliació que 
s'ha fet de la zona blava i això durant vint-i-cinc anys, doncs bueno, no diguin que no perdem diners, de  
diners ne perdrem, de diners ja n'estem perden ara i que després ho adjudicarem i són 300.000 euros a 
l'any i si enguany n'havíem de cobrar 522.000 euros i l'any que ve n'hem de cobrar 300.000 euros, ostras  
doncs estem perden diners i això no ho poden negar. Arribem a l'última operació, per a mi l'última gran  
pèrdua, la perla de la seva gestió al capdavant de l'Ajuntament, la col·laboració público-privada que no entén 
ni  de crisis  ni  de limitacions pressupostàries,  la  fabulosa piscina que ens acabarà costant  49.000.000 
d'euros, mire veient el pressupost d'enguany i les previsions econòmiques generals durant els propers anys,  
jo em faig una, d'on dimonis traurem els 2.000.000 d'euros que hem de pagar al 2013 per a pagar la  
primera pedra només de la piscina. D'arrencada ja hem de pagar 2.000.000 d'euros i desprès 46.700.000  
euros durant vint-i-cinc anys i encara em pregunto d'on traurem els  4.200 abonats que el Sr. Bel s'ha tret de 
la xistera quan fa un any parlava d'una hipòtesi de 3.500, perquè clar, una cosa és ser valent, perquè per a  
fer política s'ha de ser valent i per tirar la ciutat endavant s'ha de ser valent i l'altra és passar-se, aquesta és 
una operació que ja sap el Sr. Alcalde, crec que no s'aguanta per cap lloc, crec que estem en una situació en 
la que no arribem a final de mes i a vostè li ha pegat per comprar-se un Ferrari a plaços, així de clar, en la  
situació econòmica que té avui l'Ajuntament no ens podem comprar un Ferrari a plaços, i jo no ho entenc i  
és una d'aquelles coses que crec que no entendré mai com hem arribat a aquest punt. Però bueno, vint-i-
cinc  anys  una mica vostè  ha sigut  l'Alcalde dels  vint-i-cinc  anys.  Vint-i-cinc  anys  de  venda  del  49% de 
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l'Empresa Municipal de Serveis Públics, vint-i-cinc anys de concessió de l'explotació de la zona blava de 
Tortosa perdent diners per un tubo, vint-i-cinc anys pagant un lloguer milionari per una piscina, home potser 
sí  que passarem a la  història,  amb un endeutament a llarg  a l'Ajuntament com a màxim podem estar 
amortitzant quinze anys, vostè deixa segons gestors de l'Ajuntament, sigui qui sigui, tres regals enverinats  a 
vint-i-cinc anys. Jo crec que ni és just ni és responsable utilitzar d'una manera tant reiterada, escolta si és un  
cas parlem-ne,  però  de manera constant  i  reiterada llençar  operacions a  vint-i-cinc  anys,  pegar  patada 
davant  i  ja  se  les  trobarà  algú  més  endavant,  ni  és  just  ni  és  responsable  per  part  seva.  Fixant 
posicionament votarem en contra del pressupost, no tant pel contingut estricte del pressupost, sinó perquè  
té  aquestes  operacions  i  perquè  conté  una  determinada  manera  de  funcionar  des  del  punt  de  vista  
econòmic i perquè conté el que ja li comentava ara que ens sembla una autèntica irresponsabilitat i per això  
votarem en contra del seu últim pressupost del mandat Sr. Alcalde. 

Intervenció del Sr. Alcalde  

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que no es resisteix a fer-los algun comentari i  
home Sr. Forcadell vostè digui el que vulgui, digui que som perversos, que som dimonis en banyes, però jo  
l'únic que li puc demanar és primer que tot, una mica de humilitat, segon una miqueta de respecte a la  
voluntat dels ciutadans i tercer si vol continuem fem la campanya electoral esta última que els hi va anar  
tant bé. Ara venir aquí i “caxondejar-se” i mostrar el poc respecte al nou President de la Generalitat i a la  
nova Generalitat i que ara això serà tot un desastre, escolte, humilitat, què no se'n dóna compte del panot  
que els hi han pegat? Què no se'n donen compte del que els hi han dit els ciutadans? I això  és aplicable a  
altres eleccions, perquè l'Artur Mas és un gran President, té un gran equip, té un gran programa, però si ho 
haguessen fet tant bé, vol dir que li haurien pegat aquest panot  que els hi han pegat? Vol dir que vostè com  
a segon de la llista d'Iniciativa a Tortosa hagués perdut els vots que ha perdut? Vol dir? I si vol dir això i fa 
aquesta reflexió, home, una miqueta d'humilitat i una miqueta de respecte i el govern anterior ho ha fet,  
bueno, perfecte, boníssim, però el ciutadans ens tenen mania, ui ja em sona aquest discurs, fa tres anys i 
mig que vaig sentir aquest discurs, nosaltres hem sigut molt bons, perquè ho som, ho hem fet molt bé,  
perquè ho hem fet, però ens tenen mania i la gent no ens vota i vota a uns altres i quan passa això, a més a  
més, vinc a dir que els altres estan desligitimats, així els hi va Sr. Forcadell, així li va anar i si ho van fer bé i  
aquests que venen ho faran malament i  la  gent ho ha decidit  així,  ei,  jo  seria una mica més humil  al  
plantejar les coses i després també quan vinc aquí a parlar de certes coses independentment si ha tingut  
temps o no ha tingut temps, home les coses almenys busco que tinguin, al meu discurs, que tinguin una 
mica de coherència, que no m'enfangue, que no fique la cama a un puesto on desprès el fang m'arriba fins  
la boca, perquè clar, podria dir és que ha tingut poc temps per a treballar, home doncs tornem al mateix, si 
ha tingut tan poc temps per a preparar-se-ho, sigui caute alhora de dir algunes coses o algunes barbaritats, 
perquè m'he anat apuntant i és que ja no sé ni per on començar-li més enllà del que li pugui dir la Sra.  
Regidora. Diu que les aportacions de la Generalitat han sigut les més grans de la història, escolte ja li dirà, si  
s'ha passat quinze dies en què la Sra. Roigé li ha estat recordant constantment a tots els debats, dient  
escolte, seran més grosses en volum, però en percentatge la inversió de la Generalitat de Catalunya a les  
Terres de l'Ebre ha disminuït un 1%, què és un 25% del total i això li ha estat dient i escolte, potser els  
ciutadans li hauran donat una miqueta de raó a la Sra. Roigé, vist els resultats, per tant si vol continuar la 
campanya electoral que per lo vist no els hi ha degut anar molt bé i  la vol que la continuéssem ara la  
continuarem, però no té arreglo, però és que els ciutadans ja han parlat i ja han valorat l'acció de govern de 
la Generalitat de Catalunya d'aquests últims set anys i vostè en fa una valoració magnífica, esplèndida,  
perfecta i els ciutadans dissortadament per  a vostè no ho han fet, vostè es pot entestar una vegada en  
tornar a dir que la Generalitat ha sigut boníssima, aquests que vindran seran perversos, això és un desastre,  
però és que la gent ha parlat i ha parlat molt clarament, per tant no vindré jo ara aquí a tornar a reproduir les 
bondats o no bondats del govern de la Generalitat anterior, el govern de la Generalitat anterior com tots els 
governs, ha fet coses molt bones i ha fet coses no tant bones, però aquest és un debat esgotat i el que ve,  
com a mínim tingui el respecte de deixar-li passar els cent dies i desprès comença a dir que el Sr. Mas és  
pervers, és dolent, és de dretes, és tot el que el Sr. Forcadell vulgui, però una miqueta de respecte al nou 
president de la Generalitat i el seu govern que encara no sabem quin és i encara no ha estat constituït.

A partir d'aquí, perles, ja no seguiré cap ordre. La zona blava, de 500.000 euros a 300.000 euros, sap a què  
respon això? L'Ajuntament continua ingressant els mateixos diners o més que en l'anterior contracte Sr. 
Forcadell,  o més, simplement que fins ara es compatibilitzaven els ingressos bruts i  d'aquests 500.000 
euros  hi  ha  una  partida  de  despesa  que  és  el  que  es  paga  a  l'empresa  concessionària  i  ara  es 
compatibilitzen els ingressos nets, si és tant fàcil com això i no emaranye, ni cree confusions. Ha començat 

10



de forma memorable, que si el hòlding que si no el tenim en compte, mire Sr. Forcadell, no em va enviar  
vostè una carta ara fa pocs dies, fa poques setmanes nombrant un representant per a ASOTROT. Què no hi  
ha consignació pressupostària al pressupost de 2010 i desprès diu, l'EMSP i Tortosasport i aquí ja comença  
a  triomfar,  que  són  les  dos  empreses  damnificades.  Comencem  per  Tortosasport,  és  una  empresa 
damnificada, està condemnada i desprès comença a dir-li que el Sr. Pere Panisello està contentíssim perquè 
és l'empresa que se li incrementa més les subvencions, cosa que no és veritat, a totes les entitats esportives 
en global  se disminueixen les subvencions i  si  hi ha una partida que s'incrementa és perquè hi havien 
partides en entitats que tenien partida nominativa i ara la tenen en la globalitat, però no és veritat, però 
almenys sigui coherent amb el seu discurs, si Tortosasport és damnificada com desprès pot dir que és la  
que s'incrementa el Capítol IV i vostè no ho pot entendre, home doncs siguéssem coherents, o a les verdes o 
a les madures, jo ja sé que vostè té una obsessió pel món de l'esport, una obsessió negativa, jo sé que va  
ser el regidor d'esports d'Iniciativa per Catalunya als últims quatre anys i jo sé com va deixar Iniciativa per  
Catalunya l'esport a Tortosa, i entenc que tingui una fixació en la piscina, perquè Iniciativa no va voler fer la  
piscina, però ni gran, ni petita, ni mitjana, ni ampla, ni estreta, per tant home en lo tema d'esports sigui  
coherent o el maltractem o el tractem molt bé, però digue el què fem, però no digue les dos coses en menys 
de deu minuts. Desprès diu l'EMSP que hem venut l'EMSP per tapar forats i amb això és que una part de raó  
té  Sr.  Forcadell,  però  més  del  50% de la  venda  de  l'EMSP es  va  anar  a  tapar  un  forat  que  vostè  és 
responsable Sr. Forcadell, vostè és responsable, el forat del Pavelló Firal i amb això sí que té raó, són més de 
5.000.000 d'euros que hem tingut que tapar del Pavelló Firal en la venda de l'EMSP, efectivament, a partir  
d'aquí, lo de la memòria tampoc no té desperdici, algun dia algú li haurà d'explicar el què és una memòria 
d'un pressupost i desprès diu, no s'ha donat compte de la crisis en tres o quatre anys, escolte això que li  
digui al Sr. Herrera al Sr. Zapatero ho entenc, era el Sr. Zapatero el qui ens va dir que no hi havia crisis, i que 
desprès hi havia la crisi, que primer va durar tres mesos i desprès van aparèixer els “brotes verdes”, no ens 
ho impute a nosaltres ja ho vam dir i ho portem dient claríssimament i si mira els pressupostos s'han anat  
ajustant any rera any. Lo del Capítol I i tot això ja li contestarà la Sra. Villarroya perquè no val la pena.

El  tipus d'interès Sr. Forcadell  que deia el  tipus d'interès al  2007 i  al  2011. Els tipus d'interès desprès 
evolucionen com evolucionen i home jo clar tampoc no n'entenc molt de tipus d'interès, que sóc un mero  
aficionat i pues llegeixo la premsa econòmica i algun informe que m'arribe, mire com van evolucionar els  
tipus d'interès al 2007, si van evolucionar a l'alça o a la baixa? I vegi com evoluciona els tipus d'interès al  
2011 i desprès em contesta, aquí donant-nos lliçons de tipus d'interès i vostè deia una cosa o deia una altra, 
home doncs jo deia el que deia i desprès pot comprovar si es va complir o no es va complir i ara dic el que 
dic, jo què intueixo? Que els tipus d'interès pujaran i els tipus d'interès a les Administracions Públiques estan 
pujant una barbaritat, perquè quan el govern tripartit que vostè tan li ha agradat, trau bons al 4,75% més un  
3% de retribució als bancs, està marcant una línia, quan a l'última subhasta el  deute públic espanyol de fa  
dos setmanes es col·loca al  5,5%, s'està marcant una línia i  per tant el  que està clar  és que els  tipus  
d'interès acabaran pujant, si no pugen, tot això que ens trobarem, tant de bo, per a nosaltres ens hagués  
sigut millor fer una previsió de que no pugessen tant els tipus d'interès i haguéssem pogut aplicar aquests  
recursos en algun altra despesa, però bueno, més del mateix.

Que les plusvàlues estan lligades a les operacions màgiques o no sé què ha dit, no ho ha entès o no ha llegit 
el plantejament, l'increment de  plusvàlues no està lligat a l'increment d'activitat econòmica, l'estem lligant a 
una revisió que s'estan fent de totes les operacions de plusvàlues no prescrites. Quan diuen increment de  
les sancions tributàries, sí Sr. Forcadell, per què sap que passa? Que estem fent expedients de comprovació 
limitada,  sap  què  passa?  Que  mentre  Iniciativa  ha  estat  al  govern  no  en  va  fer  ni  un  d'expedient  de 
comprovació limitada de la plusvàlues, ni un, però és que ni un és ni un i evidentment cap inspecció, doncs  
si es fan expedients de comprovació limitada i es fan inspeccions, s'han de ficar sancions tributaries, clar  
que s'han de ficar sancions tributaries i s'han de tenir en compte al pressupost.

Diu que hem venut el 49% de l'Empresa d'Aigües. La finalitat dels recursos ja li he dit, però a més diu que  
hem perdut el control de l'Empresa d'Aigües i la gent ho notarà en lo rebut d'aigua. Té raó, ho notarà en lo 
rebut de l'aigua, perquè aquesta serà la primera vegada que el rebut d'aigua no pujarà Sr. Forcadell, em vol  
dir quan va pujar el rebut d'aigua mentre Iniciativa va estar al governant? M'ho vol dir? O és que no ho sap?  
Perquè té més de dos dígit i ara ho notaran. Pèrdua de control, l'obsessió de la pèrdua de control, qui té el  
51% de les accions a l'Empresa Sr. Forcadell? Perquè a qüestió de repetir, vaig dir jo vaig amb el tema de  
l'Empresa d'Aigües vaig triomfar i com què vaig triomfar insisteixo en lo que vaig triomfar i les coses són com 
són i no són d'una altra forma, per tant de tot el que ha dit, a sí les inversions, vostès van finançar inversions 
en venda de solars i com que no es van complir la venda de solars aquests han de tapar forats, Sr. Forcadell  
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això és fals. Sap el què és una falsetat? Doncs una falsetat és el que és, nosaltres no hem fet cap inversió  
finançada en venda de solars si el solar no s'ha venut i com que no se n'ha venut, no s'ha fet, perquè sense  
consignació pressupostària no fem les inversions i això amb el mandat anterior sí que passava Sr. Forcadell,  
sí sense consignació pressupostària es feien inversions i aquesta és la diferent forma de governar, és veritat,  
que desprès aporta els resultats que aporta i poden fer aquí tots els discursos catastròfics, tots els discursos 
apocalíptics de que quan ve Convergència i  Unió serà un desastre,  ve la  dreta,  s'aproxima la dreta,  Sr. 
Forcadell desprès la gent vota, perquè una gestió municipal, ni és de drets ni és d'esquerres o és bona o és 
dolenta i quan les coses van bé és que han tingut sort, vostès han tingut sort, els plouen els milions de tots  
els puestos i nosaltres vam tenir mala sort. Escolte a la vida un la sort se l'acaba buscant, tots aquests 
recursos que han arribat, han arribat els mateixos recursos a Tortosa, que a Tarragona, que a Barcelona, que 
a Lleó, iguals, en una diferència Sr. Forcadell, ara estem executant obres per 1.000.000 d'euros, aquesta és 
una subvenció extraordinària que ens arriba del govern central, aquesta sí que la reconec, va ser gràcies a 
una esmena de Convergència i Unió, no havia passat mai, però ara ha passat i l'hem de reconèixer, no ha  
sigut  gràcies  a una esmena d'Iniciativa,  ni  a  una iniciativa  del  propi  govern malgrat  qui  és  qui  l'acaba 
aprovant i per tant tot el reconeixement. Escolte que aquest 1.000.000 d'euros què ha caigut del cel també? 
Potser algú s'ho ha treballat, potser algú ha mogut el que havia de moure per a què pogués arribar. Poder  
imagines que podria ser així o podria ser que un dia el Sr. Zapatero va dir vaig enviar 1.000.000 d'euros a  
Tortosa perquè son molt templats. Per tant tot el que va bé i tot el que vostès fan bé tenen molta sort, tot lo 
que va malament és culpa seva, nosaltres som molt bons i vostès són molt dolents i desprès el resultat són 
com són perquè la gent és capritxosa, percebere per aquesta línia, percebere de veritat, l'únic que li demano 
és que una miqueta de respecte a aquells govern que encara no estan ni constituïts i desprès ja dirà si  
aquest govern compleix, si compleix les expectatives o no compleix les expectatives, però és que quan no ha 
pres encara ni possessió, ni està nombrat i ja començar a flagel·lar-lo, pues és una miqueta de falta de  
respecte inclús en els últims resultats i falta de visió si m'ho permet i no l'ofenc en la lectura dels resultats  
electorals.

Intervenció del Sr. Ricard Forés

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forés, en representació del grup municipal d'Esquerra Republicana, qui  
manifesta  al  Sr.  Alcalde,  que  li  permetrà  abans  d'entrar  en  matèria,  que  expressi  la  nostra  protesta 
d'urgència si es vol dir així per aquesta sentència del Tribunal Suprem a la immersió lingüística catalana.  
Sabem que ara no és moment, avui no és el dia de tractar-ho, però si fer notar que el nostre grup municipal 
ha entrat una moció avui al registre per a tractar en el pròxim ple ordinari, perquè pensem que el tema és  
suficientment important per a que des del món local, des de l'Ajuntament puguem dir la nostra.

Passant  ja  al  que  ens  ocupa  avui  en  aquest  punt,  lògicament  fer  nostres  les  paraules  de  la  regidora 
Villarroya  on  ha  expressat  amb  detalls  la  idea,  la  proposta  de  pressupost  per  al  2011.  Un  any  que  
efectivament és un any difícil, molt difícil i que més que mai queda al descobert la situació dels Ajuntaments 
catalans en general, de la situació de penúria i de manca de finançament en que en moltes ocasions aquí  
en aquest plenari ho hem pogut tractar. Aquests últims anys s'ha tingut una serie d'inversions extraordinàries 
de l'Estat i també de la Generalitat i els anys anteriors segurament la bonança econòmica també disfressava 
aquesta manca de finançament, però al 2011 realment ens trobarem amb aquesta situació tal com és. 

Pel que fa a l'Estat només cal dir que al 2011 ja no es tindran els fons estatals que s'han tingut aquests dos  
anys anteriors, tant el FEIL com el FEOS. Els tributs de l'Estat baixen 500.000 euros, no és poca cosa i a més 
a més també des del govern de l'Estat Espanyol s'imposa aquesta norma de no poder-nos endeutar. La 
combinació de les tres coses fa això que deia, que es vegi amb tota la cruesa la manca de finançament  
d'unes administracions locals, també com la nostra i recordem també que especialment la nostra al no tenir  
una ciutat gran al costat hem de suplir en competències que en teories no ens pertoquen, però hem de  
donar compliment per al nivell de vida i per a la situació de la ciutadania de la ciutat i de les Terres de 
l'Ebre,i en tot cas això quedarà pales el pròxim any i segurament els pròxims anys i fa que ens hàgim de 
plantejar i això sí que és una qüestió absolutament política i supramunicipal de que en aquestes reformes 
que han d'anar venint aquests pròxims anys tractar aquesta qüestió.

En tot cas si que la paraula que hem d'aplicar i s'aplica al 2011 és un any més, l'austeritat, dic un any més,  
perquè no és el primer any que com a novetat apliquem l'austeritat. Portem una pila d'anys aquest mandat 
aplicant-la, ajustant-nos als pressupostos, ajustant-nos als pressupostos de despesa i moltes vegades no 
executant-los quan els ingressos no són els previstos. Evidentment fent i seguint les directrius del Pla de  
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Sanejament que tenim amb el departament de finances de la Generalitat, fent baixar la despesa corrent, ho 
ha explicat la regidora abans, no és el primer any, seguim amb aquesta baixada de despesa corrent i també 
un altre aspecte important és que s'amortitza més que mai deute, gairebé 3.800.000 euros, gairebé els 
4.000.000 € de deute amortitzat més que en cap altre exercici i a més en una altra característica que no es 
pugen els impostos, que no es pugen les taxes municipals i el que sí que es fa i s'ha fet és vetllar per a evitar  
el frau tributari, és a dir, per a que tothom a Tortosa que li toque pagar els diferents tributs, els diferents  
impostos ho faci, és a dir, si tots paguen i ens preocupem i gestionem bé els tributs, pot fer que no faci falta  
com és el cas de que no s'hagin de pujar els impostos i és per això que la previsió d'ingressos d'aquest  
impostos, sobre el capítol I i capítol II tenen un lleuger increment basats en la recaptació que s'està fent en  
els últims temps.

Desprès hem de dir que pel que fa a inversió i malgrat no poder tenir la partida en recursos per a poder fer  
inversions, si que és veritat que la col·laboració público-privada farà que la ciutat continue amb aquest ritme 
inversor dels últims anys, cosa absolutament necessària. S'ha comentat abans, els pàrquings, les piscines i  
diferents acords que possibilitaran que la ciutat què és el que necessita i el que necessitava durant molts 
anys aquest ritme inversor, faci que continue malgrat aquesta situació pressupostària tant difícil.

Finalment si que cal dir que s'ha fet un esforç important per mantenir una serie de temes en actiu. En primer 
lloc, les aportacions de caràcter social es mantenen i en algun cas pugen, com no pot ser d'altra manera. Pel 
que fa a les transferències a entitats, a tercers, cal dir que el Capítol d'Universitats es manté i m'atreviria a  
dir que és de les úniques transferències a tercer que en tot el mandat no han sofert cap disminució i per  
què? Perquè sí, perquè això és un tema estratègic entre altres. És un tema estratègic i de model de ciutat. El 
manteniment a la ciutat, es fa un esforç per mantenir-lo i per seguir amb aquest ritme que s'ha anat fent  
durant  aquests últims anys  i  en quan a promoció  de la  ciutat,  també es manté l'esforç,  hi  han alguns 
exemples desprès em referiré en la segona intervenció, però si que cal dir que per primera vegada en un 
pressupost ja apareix la societat mercantil Tortosa Innova, sí que és veritat que amb un pressupost encara 
incipient i molt circumscrit al que s'ha de fer l'any vinent, que és bàsicament posar en marxa i gestionar en 
primer any el Viver d'Empreses i alguna cosa més secundària, però en tot cas ja tenim una altra societat  
mercantil en marxa i és una societat mercantil que en els propers anys de ben segur que haurà de tenir un  
major pes en el pressupost municipal.

Finalment també no s'ha comentat, però m'agradaria fer incidència, perquè es reflexa en aquest pressupost 
municipal i és l'aposta que s'ha fet des d'aquest mandat municipal i que la Generalitat ha tingut a bé al  
estar-hi d'acord i és l'aposta per les EMD, és a dir, Tortosa en aquest mandat haurà fet un canvi de xip pel  
que fa a la seva concepció administrativa, si abans es tenia l'EMD de Jesús i pràcticament era l'excepció del  
que era la norma, en aquest mandat passarem a que l'excepció sigui que hi hagi nuclis que encara no  
tinguin EMD, però en tot cas, l'aposta per les EMD és clara i es reflexa en els pressupostos, en diferents  
partides  com vostès hauran pogut comprovar.

Finalment si que dir que és l'últim pressupost d'aquest mandat municipal que malgrat la crisi, malgrat els  
ajustos que s'han fet, és el pressupost que ha de fer complir el Pla d'Acció Municipal i amb això realment i  
les pròximes setmanes segurament donarem compte el nivell d'execució d'aquest Pla d'Actuació Municipal, 
d'aquesta planificació del que havien de ser els quatre anys, s'està complint amb molt bon ritme en alguns 
casos s'estan fent  coses que ni tan sols estaven planificades i per tant aquest pressupost indica també 
intentar planificar sobre aquesta qüestió. Per tant com és lògic, per tot això, el nostre vot serà favorable.

Intervenció del Sr. Joan Sabaté

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, en representació del grup municipal Socialista, qui manifesta 
que d'entrada dir-los que bueno celebro que el Sr. Monllau s'hagi sentit ben tractat i que se li hagi facilitat 
tota la documentació en temps deguts, se li hagi preguntat, etc, etc. Jo simplement a efectes d'inventari a 
l'acta dir com sempre que no només se li han donat urgències dignes de millor causa als funcionaris per  
elaborar el projecte de pressupost, si no que la documentació bàsicament se'ns va acabar de  facilitar en la 
seva majoria a penes  fa una setmana, per tant un plaç molt ajustat per no dir el ziga- zaga de convocatòries  
en hores i per via telefònica i moltes vegades sense documentació al llarg d'aquesta setmana per a fer les  
aprovacions d'organismes autònoms i empreses municipals, però bé això ja és un discurs recurrent que  
embolica la solució dins d'aquest mandat i per tant el fem constar a efectes de constància en l'acta de la  
sessió.
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Estem a un pressupost evidentment en context de crisi, però sobretot és un pressupost que està fet en 
mentalitat d'últim any de mandat i per tant per als cinc mesos que venen i desprès segurament ja veurem,  
perquè és un pressupost que com ja va passar al de l'any passat però augmentat i corregit, que no respon  
en absolut a les previsions reals, és un pressupost virtual, té un sobredimensionament dels ingressos, és 
cert que estem en una conjuntura difícil i per tant s'hauria de tenir una exigència de realisme. S'ha fet un 
càlcul generós, tremendament generós, en alguns casos sobretot, per exemple el Capítol II d'ingressos, a tall  
d'exemple,  impostos  indirectes,  bàsicament  impost  de  construccions  i  obres,  en  feia  referència  la  Sra.  
Villarroya es preveu un increment del 46,88%, home, el sector de la construcció encara potser no arrancarà  
en força però les obres previstes i  es parla dels aparcaments, de les piscines, del Parador Nacional de 
Turisme, però clar, precisament el pressupost més important és les obres del Parador Nacional de Turisme, 
48.000.000 d'euros que Turespaña té previst de fer al Parador, veurem si totes demana la llicència aquest  
any, però a més, aquestes les del pàrquing de la Plaça Mossèn Sòl es donen al Casc Antic de la ciutat on les  
obres  estan  bonificades  en  un  90%.  Les  llicències,  per  tant  evidentment  al  nostre  entendre  és  difícil  
preveure  que  es  produeixi  un  increment  tan  important  de  la  recaptació  tributària  per  l'Impost  de 
Construccions i Obres, per no parlar i en feia referència el Sr. Forcadell, l'equip de govern també n'han fet 
referència de l'alienació de béns immobles per la venda de solars, clar l'informe d'intervenció els hi recorda 
que la  venda de solars de sòl  residencial,  en cas de que es faci  així,  ha d'anar vinculada per  llei  a  la 
promoció d'habitatge públic i que enlloc apareix aquesta borsa d'habitatge públic que es pretén impulsar.  
Per tant d'alguna manera semblen números quadrats a corre-cuita per presentar el pressupost i desprès  
anem a les eleccions i desprès ja ho veurem.

Igual passa amb la reducció de les despeses. Diuen que al Capítol I, el de personal, sí em consta que baixa 
un 0,84, però és que s'ha comptat de manera diferent diu la Sra. Villarroya, escoltem això és l'informe que 
en fa la intervenció municipal del compte, baixa el 0,84, és cert que hi han plans d'ocupació, també n'hi  
havien l'any passat, és cert que es pot comptar com vulgui, però el Capítol I en un moment en que s'han  
baixat els salaris un 5% al personal de l'Administració, només baixa el 0,84.

El Capítol II que és de les despeses generals, sobretot de compra de béns i de serveis, baixa un 7,75% està  
bé, hem de fer contenció, el que passa és que no se si s'ajustaran el suficient, perquè clar part d'aquesta 
despesa del Capítol II és de consum d'energia elèctrica, consum energètic, etc que tenen un component 
bastant fixe i per tant també sembla que d'alguna manera s'havia de quadrar el pressupost i per tant s'ha 
consignat així.

En el Capítol IV de transferències, és cert que hi ha una baixada en transferències corrents i sorprèn el  
discurs que l'equip de govern han fet públicament, encara que aquí no ho han dit, de que han mantingut 
l'esforç amb entitats de treball des del camp social, com Càritas i Creu Roja, la comparació que nosaltres 
hem fet amb comparació amb el pressupost de l'any passat és que hi ha una davallada significativa en el  
convenis especials que hi havien amb aquestes dos entitats. En el cas de Càritas significaria una baixada  
global del 25% i en el cas de Creu Roja del 50%, per no parlar de la davallada del Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament que ja l'any passat ja el van baixar i estàvem lluny del 0,7% què és l'objectiu al que 
havíem  arribat  en  els  dos  mandats  anteriors.  L'equip  de  govern  pensa  que  quan  venen  maldades  la  
cooperació  exterior ja no s'ha de practicar o almenys s'ha de practicar amb menor mesura i aquest any el  
tornen  a  baixar  un  25%,  per  tant  pensem  que  no  és  per  aquí  per  on  han  de  venir  les  retallades 
pressupostàries.

Feia referència el Sr. Forcadell i la Sra. Villarroya també ho ha parlat, de la davallada de les inversions i que  
tot és culpa del govern de l'Estat, sembla que sí que aquest deu ser pervers, perquè clar no només baixa 
l'aportació en època de crisi, sinó que a més a més els hi diu a les administracions que no s'endeuten i clar 
no poden invertir. Les inversions vindran a compte dels préstecs ja realitzats, de les partides que d'alguna 
manera ja estan vinculades, etc, etc i es faran també amb la societat municipal de Gestió Urbanística, fins i  
tot amb la GUMTSA es preveu una inversió amb recursos propis diuen de 566.000 euros. Clar el que passa  
és que l'informe d'intervenció també els hi diu, escolti és que això tal com queda sembla ser que és un 
romanent d'exercicis anteriors però analitzat diu el Sr. Interventor que el fons de maniobra de la GUMTSA 
resulta que és negatiu en 7.500.000 d'euros, segurament tindran una explicació, però nosaltres no l'hem 
sapigut veure i consultada la intervenció municipal, tampoc no em sembla que l'hagin pogut veure. 
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Tot això en un context,  a més a més, diuen vostès que s'han fet les coses millor que mai. El Sr. Forés 
mostrava la  seva satisfacció,  però precisament han portat i  ja  ho hem denunciat  en altres ocasions,  a 
l'Ajuntament al límit màxim de deute, no només en xifres absolutes, perquè algú podria dir home va pujant el 
deute com és lògic pel canvi de la inflació, etc, etc, però també el volum de deute sobre la massa d'ingressos 
ordinaris de l'Ajuntament també l'han tornat a augmentar. Estem segons l'informe d'intervenció prop del 140 
quan se'l  van trobar al  124, però a més a més, i  el  Sr.  Forcadell  ho acaba d'anunciar,  han portat una 
operació en les piscines, l'edifici d'oficines, el pàrquing de la Plaça Joaquim Bau que significarà un cost a  
l'Ajuntament importantíssim que comença en més d'1.200.000 euros anuals i que s'incrementarà d'acord 
amb l'índex de preus al consum durant vint-i-cinc anys i que ens costarà més pagar el cànon de les piscines  
que el cost de tot el volum avui del deute de l'Ajuntament en interessos, que no arriba al milió d'euros, per  
tant deu ni do el compromís que vostès deixen per als vint-i-cinc anys. El Sr. Forcadell deia que el Sr. Bel és 
l'alcalde dels vint-i-cinc anys, home déu mon guard almenys en sentit literal, perquè no sé si quedaran més 
coses per vendre o més capacitat per hipotecar l'Ajuntament.

Finalment el Sr. Forés ja ho deia fa un moment, home diu déu ni do el que han fet malgrat com han anat les  
coses, home amb l'endeutament que han tingut i els fons que han rebut al 100% o parcialment al 50% en el  
cas de la Llei de Barris per actuar,  ja tindrem temps de valorar el Pla d'Actuació Municipal, però ja estem a 
l'últim pressupost del mandat i això ja no dóna per a més, preguntaria on està el Centre de Dia per a la Gent 
Gran i la Residència, les tres Llars d'Infants que havien de fer, la creació d'habitatge protegit, per no dir altres 
compromisos com el pàrquing del Mercat Central o d'altres, no sabem on son, serà un debat interessant Sr.  
Forés.

Intervenció del Sr. Alcalde

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta al Sr. Sabaté que si vol en parlem i fem un monogràfic  
sobre l'estat d'execució del PAM i ho analitzem. Algú des del públic em reclama que no, jo tampoc cauré en  
aquesta temptació i podem comparar-ho de dalt a baix, d'esquerra a dreta, en diagonal, el transversal, en  
qualsevol altre dels mandats i a més segurament no acabarem el mandat sense fer-ho en aquesta sessió 
plenària.

Molt  ràpidament,  tranquil·litzar-lo  tant a vostè Sr.  Sabaté com al  Sr.  Forcadell,  no estaré vint-i-cinc anys 
d'alcalde, els hi ven asseguro, poden estar més que tranquils i no es voluntat en cap de les formes.

És molt paregut el discurs del partit Socialista i del partit d'Iniciativa o el d'Iniciativa amb el dels Socialistes, 
No voldria ficar a ningú per davant, és el mateix discurs, bueno un emfatitza més en l'EMSP i  altres amb els  
temes de piscines.  Els  hi  hem explicat  que les piscines a diferència  d'altres inversions multimilionàries  
s'autofinancen, no són gratuïtes, tots les pagarem, tots els que siguéssem usuaris les pagarem, inclús el Sr. 
Lleixà que s'abonarà com els primers, a què s'abonarà? Segur, llavors la diferència és que s'han fet altres  
obres sense consignació pressupostària i aquí sí que el que ha vingut darrera “l'ampomat” i altres que estan 
previstes  autofinançar-se,  per  tant  d'aquest  1.200.000 euros de lloguer,  qui  l'acabarà  pagant  seran els 
usuaris a uns preus, ho tenen als estudis, que són els preus que s'estan pagant a altres llocs per un servei  
igual, ja no vull valorar si aquest serà de millor qualitat o no, però com a mínim igual i si no els hi acaba  
d'agradar, doncs ho sento moltíssim, però són com són les coses i a vegades un no ha sigut capaç de fer o  
de tirar endavant una cosa i que per la que la faci el que ve desprès no li ha de saber mal i la sensació que 
hi ha és que les coses que vostès no van ser capaços de fer, ara els hi sap mal que ho facin els altres i a  
més a més, també podien dir que això ja ho havien dit natros, perquè és el discurs genèric que s'està fent.  
Tot el que s'ha fet al llarg d'aquest mandat, tot estava previst, estava pensat, estava imaginat, estava en 
algun moment previst, no, ho van concretar perquè només van tenir vuit anys, però ja ho tenien previst, 
claro, què vol que li digui? Home el tema del Parador m'inquieta Sr. Sabaté, m'inquieta si vostè em diu, vostè 
què  és  Senador  i  representant  del  partit  que  està  governant  en  aquests  moments  a  l'Estat  Espanyol,  
m'inquieta que em digui que no és segur que el Parador inicia les obres l'any vinent, m'inquieta perquè jo 
vaig tenir una reunió amb el president de Paradores de España ara fa pocs mesos, dos o tres mesos, no 
recordo quan i  no  em va parlar  en aquests termes,  tot  el  contrari,  malgrat  també i  això  suposo que li 
clarificarà desprès la regidora, la quantitat no ve, el gruix de la previsió del ICIO no és ni Paradores de  
España, ni Mossèn Sòl que també està bonificada.

Dos coses m'he apuntat que sí que li vull comentar. El tema de personal, diu que el personal només baixa el 
0,89% no té importància com ho conten, sí Sr. Sabaté i a més té importància i té una explicació molt clara.  
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La Generalitat de Catalunya, els Plans d'Ocupació i Treballs als barris, són dos partides que pràcticament el 
90% són personal, l'any passat no es van incloure al pressupost i el Sr. Sabaté em preguntarà per què no es  
van  incloure?  No  es  van  incloure  al  pressupost  perquè  si  vostès  recorden  l'any  passat  el  pressupost 
l'estàvem aprovant el dia 7 de desembre i no havia resolució de la Generalitat de Catalunya respecte a Plans  
d'ocupació i Treballs als Barris i si no recordo malament va arribar sobre el 15 o el 16. Aquest any estan  
incloses al pressupost, primera perquè estem aprovant el pressupost el 24 i segona perquè la Generalitat va 
resoldre uns dies abans, per tant en criteri tècnic raonable, ens van dir que si tenim la resolució i la tenim 
entrada pel registre de l'Ajuntament ja l'hem d'incorporar al pressupost i és el que hem fet, si no haguéssem 
inclòs al  pressupost aquest milió  i  algo de Plans d'Ocupació i  Treballs  als  barris,  Capítol  I  de personal,  
disminueix el 9,94% perquè al final això és molt fàcil, diuen que no disminueix, home si hem reduït un 5% en  
termes mitjans, perquè ja saben que no és exacte el 5%, però si reduïm un 5% el personal de la casa i no es  
renoven contractes i s'amortitzen places en jubilació, on estan aquests recursos? Que ens els fiquem a la  
butxaca? Què  contractem més  gent?  Home si  contractem més gent  és  molt  fàcil  dir  mire,  vostès  han 
contractat a fulanito, menganito, etc sense dir els noms, per exemple han contractat cinc peons més a la  
brigada, han contractat dos persones més als llocs on sigue i és molt fàcil d'acreditar, sinó el que han de  
sapiguer efectivament en termes estrictament nominals té raó el Sr. Sabaté quan s'acull vostè al que diu 
l'informe d'Intervenció, que són el 0,80 i algo per cent, no recordo ara el percentatge, però l'explicació és 
aclaríssim, però no és una explicació rebuscada, cafquiana, no, és una explicació molt raonable. 

Pel que fa al tema de Càritas i Creu Roja, l'any passat i suposo que consta al debat, perquè recordo que ja ho 
vam comentar, nosaltres vam fer una aportació extraordinària i vam dir que era extraordinària tant a Càritas  
com a Creu Roja, aquesta aportació extraordinària en aquell  moment vam dir que era per a aquell  any,  
encara  avui  aquesta  aportació  extraordinària  el  que  hem  fet  és  reduir-la  en  lo  50%,  l'extraordinària  i 
mantenim l'ordinària tant en un cas com en l'altre. Això vol dir, per a que tinguin alguna referència, que 
l'últim pressupost que vostès van gestionar,  a Càritas li  van fer  una aportació de 27.720 euros.  Aquest 
pressupost, a Càritas té una aportació de 45.000 euros, què vol dir un 62% més del que havien fet. Creu 
Roja en conveni, ja no li dic desprès tots els serveis que tenim concertats i que estem treballant en Creu  
Roja i que ens està ajudant, sobretot amb el tema d'alguns àmbits molt concrets, l'equip de govern anterior 
tenien un conveni de 9.121,17 d' euros, en aquest pressupost que estem aprovant, en Creu Roja hi haurà un  
conveni per 15.000 euros, 5.000 d'aportació extraordinària i 10.000 d'ordinària, això fa que l'aportació a 
Creu Roja respecte l'últim pressupost que vostès van gestionar, ha incrementat solament un 64,45%, per 
cert sí que hem incrementat en Càritas el 62% de l'aportació i també és veritat que només hem incrementat  
respecte vostès Sr. Sabaté l'aportació a Creu Roja d'un 64,45%, per tant les dos coses queden molt clares.

Intervenció de la Sra. Matilde Villarroya

A continuació pren la paraula la Sra. Villarroya qui agraeix en primer lloc al Sr. Miquel Monllau el seu vot 
favorable i les seves aportacions en positiu. 

Pel que fa a les aportacions que ens han fet el Sr. Forcadell i el Sr. Sabaté, n'hi han moltes  comuns, per tant  
algunes els hi donaré resposta de manera conjunta  i les altres ja les personalitzaré. Hem deixo el que 
m'han comentat de que no ens adonat de la crisis fins ara, bueno tot això ho deixo per al final.

Ara em centro amb el que m'han dit en referència als Capítols que han vist. El del Capítol I ho tenia preparat 
per a contestar-los-hi i els hi ha explicat molt bé el Sr. Alcalde, però els hi tornaré a explicaré el motiu pel  
quan només apareix el 0,84%. Apareix aquest 0,84% i no el 9,97% perquè l'any passat es van aprovar el dia  
15 de desembre tot el que són la Llei de barris i els Plans d'Ocupació, per tant no vam poder sortir i per tant  
si  hem  de  comparar  els  pressupostos  hem  de  comparar  amb  els  mateixos  conceptes,  si  ho  fem  en 
conceptes diferents evidentment no quadra. Si ho fem amb els conceptes tal i com estan calculats un any i  
l'altre i fent-los iguals, estem parlant de que ha baixat un 9,97% el Capítol de personal. Per què ha baixat  
aquest  Capítol  de personal?  Perquè hem sigut  una política  d'aprimament de l'administració,  no  s'estan 
cobrint les vacants que s'estan produint per tal d'intentar ajustar al màxim el personal en el que s'ha de fer  
la feina i no sobredimensionar com en certa manera estava passant fins ara en les Administracions.

Pel que fa referència al Capítol II de despeses, vostès ho han dit, ha baixat un 7% que és molt i ja venien de 
baixar, cada any ha baixat el Capítol II, des de que estem aquí el Capítol II s'ha anat baixant any en any i cada 
vegada des d'aquí també vull agrair als nostres regidors l'esforç que estan fent de contenció del Capítol II,  
perquè realment cada vegada que els hi diem el que queda per Capítol II es fiquen les mans al cap i cada 
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any fan l'esforç i cada any el baixen i no fan extrajudicial, per tant els nostres regidors estan intentant, les  
regidories i els tècnics estan intentant ajustar en aquest Capítol II que cada vegada els hi aprimem més. 

Pel que fa referència al Capítol III de despeses, jo en cap cas vaig dir res en l'avaluació del pressupost de  
2007 perquè entre altres coses jo no el vaig aprovar, jo me'l vaig trobar fet, el Sr. Sabaté m'ho ha comentat.

Pel que fa referència a la pujada dels tipus és algo que nosaltres no controlem i per tant l'únic que fem 
nosaltres és la previsió que ens diuen que hi haurà de cara l'any vinent, tant de bo no pugessen els tipus,  
però ens pugen, per tant això no és una cosa que nosaltres gestionéssem.

Pel que fa referència al Capítol IV el Sr. Forcadell em deia que a Fires estem perjudicant-los perquè els estem 
reduint molt, si tenim en compte que l'any passat els hi vam passar una aportació, una part de l'aportació 
era per al lloguer que ens havien de pagar i l'altra aportació era pel superàvit en el que s'havia aprovat el seu 
pressupost. Ens adonem que no és així, que en cap cas se li ha disminuït l'aportació i el Sr. Forcadell ho sap, 
per tant entenc que es pot jugar una miqueta amb aquestes xifres però la realitat és que se'ls hi dona el 
mateix.

Pel que fa referència a la inversió, evidentment no ens agrada tenir uns Capítols VI i VII en els quals no figura 
res de despesa d'inversió, però també sap el Sr. Forcadell  que la nostra eina per a fer la inversió és la 
GUMTSA i per tant tota la inversió que es farà que seran els 7.000.000 d'euros que figura en el pressupost,  
és a través de finançament afectat que rebrà la GUMTSA del Capítol VI i VII d'aquest any del pressupost, per 
tant no és així.

Finalment en el Capítol IX m'agradaria fer èmfasi en la reducció de deutes, estàvem amortitzant 3.800.000 
euros, que és la primera vegada que es produeix aquesta situació, que no ens endeutem i tot el que es  
redueix és deute, per tant estem reduint l'endeutament de l'Ajuntament en 3.800.000 euros i en cap cas  
ens endeutem.

Pel  que fa referència als  ingressos,  tant  uns com els altres ens critiquen de que no són prou acurats, 
realment els nostres ingressos són molt i molt acurats i hem filat molt prim en què realment siguin així i si es 
fixa veurà que els estats d'execució d'ara són els que corresponen a la previsió de l'any 2011 o sigui que no 
estem inflant per res aquests ingressos i pel que fa referència a les plusvàlues també li ha explicat el Sr.  
Alcalde,  fa  referència  als  procediments  de  comprovació  limitada  que  també estan  relacionats  amb les 
sancions, per tant en cap cas estem incrementant la pressió sobre els nostres ciutadans, sinó tot el contrari.  
Hem  congelat  els  impostos,  algunes  taxes  les  hem  baixat  com  la  d'escombraries  i  hem  aconseguit 
incrementar els ingressos tributaris, per tant hi ha una bona gestió tributària i una bona recaptació, estem 
intentant evitar el frau és a dir, que paguéssem tots el que ens toca pagar no més.

Pel que fa referència al ICIO, em sembla que tots dos han fet èmfasi amb l'ICIO i ja aprofito i els hi explico als 
dos de la mateixa manera. El Sr. Sabaté m'ha comentat el tema dels Paradors. Si només tinc en compte el  
Complex Administratiu i el Palau d'Aigües, els aparcaments de Mossèn Sòl, les Escoles de Sant Llàtzer i les  
Naus comercials que tenim als Portals que ja estan entrats, estem parlant de 24.007.000.000 d'euros, que  
en concepte d'ICIO ingressaríem 741.000 euros, això que ja està segur, per tant la previsió que tenim de  
990.000 euros si tenim en compte que avui en dia ja hem recaptat més de 300.000 euros, si ho sumem i  
tenim en  compte  això,  ja  estaríem per  sobre  del  milió,  nosaltres  hem sigut  molt  prudents  i  hem ficat 
990.000 euros, per tant en cap cas ens poden dir que estem inflant el pressupost en aquest sentit.

Pel que fa referència a les multes i sancions que el Sr. Sabaté em deia, home és que vostès multaran més  
les sancions de trànsit, no és cert, i també ho sap, la previsió està feta però per sota del número de multes,  
han baixat les sancions, el que passa és que el Sr. Sabaté també sap que s'han pujat aquestes sancions i no 
per part nostra precisament, sap que legalment aquestes sancions han pujat. Per tant nosaltres ho hem de 
quantificar en el pressupost i posar-ho. Per tant en cap cas estem pujant el número de sancions, sinó que el  
nostre càlcul ha sigut a la baixa, menys sancions però com que l'increment que no hem fixat nosaltres, 
repeteixo, s'ha produït, donen més xifres.

Pel que fa referència al Capítol IV, el Sr. Sabaté em diu que nosaltres només parlem de que s'ha reduït 
l'aportació dels tributs de l'Estat, és cert, es redueix, si ho compara amb l'any passat és mig milió, si ho  
compara amb l'any 2009 és un milió i  mig, vale, és l'aportació més baixa dels últims cinc anys en una 
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situació com la que ens trobem, per tant això ens repercuteix directament i vostè em diu oh és que no parla  
de les subvencions de la Generalitat? Mire si jo, el mateix que li explicava de les subvencions finalistes al 
Capítol I, que eren Llei de Barris i Plans d'Ocupació, m'entren per aquí, l'any passat tampoc estaven, per tant  
aquí les he de posar i si aquí les poso la diferència entre el que ens ha aportat la Generalitat l'any passat i  
aquest any són 800.000 euros o sigui que si hem de comparar hem de comparar el mateix i si jo comparo el  
mateix, l'aportació de la Generalitat ha baixat en 800.000 euros, per tant no estem dient res que no sigui  
veritat, el que passa és que a vegades quan es diu aquí sembla que nosaltres estiguéssem inventant coses, 
no és cert i tot té la seva justificació i per això li estic explicant.

Pel tema de les inversions evidentment que les inversions han baixat, entre altres coses perquè no podem 
demanar préstec, per tant els Capítols que fa ingressos de capital està tocat.

D'altra banda, ja en termes generals, ens diuen que hem tardat molt en donar-nos compte de que estàvem 
en crisi. Com em pot dir això Sr. Forcadell? Vostè sap que cada any hem estat baixat el pressupost, cada any  
la premissa era austeritat, cada any, no hi ha hagut un sol any que haguéssem pujat algo, perquè som 
conscients de la situació que venia i en la que estem i vostès em diuen, clar és que han tingut una pluja de  
milions, és que a mi això ja quan ho sento és que mire de veritat, tant de bo, però vostè no sap que ens ha 
tocat governar en un moment de crisis en la qual la situació econòmica és la pitjor de fa molts anys, què em 
digui que em plouen els milions, és que m'indigna, perquè sembla que no visquéssem les mateixes realitats,  
a veure,  també ho he sentit  moltes vegades, és que el  FEIL els  ha donat molts  de milions,  escolte Sr. 
Forcadell i Srs. Socialistes, quan vostès van fer el pressupost del 2007 tenien 44.000.000 d'euros, nosaltres  
en tenim 30.000.000 d'euros, estem fent moltes coses, sí que van arribar, en aquella època vostès no em 
diguin que vostès no han finançat en recursos propis,  en què es finançaven abans les seves inversions? De 
què? Es finançaven de préstec i es finançaven de subvencions, exactament igual que ara, el que passa és 
que ara, home és que són 5.000.000 que han rebut del FEIL i vostès què rebien? Subvencions igualment.  
Què nosaltres hem fet unes obres i que estem obligats a fer-les, sí, en certa manera estem compromesos a 
fer-les, vostès no tenien l'obligació i potser al no tenir l'obligació no ho feien, però no em digui que nosaltres 
teníem un munt de milions, perquè no és veritat i pot haver algun incaut que s'ho pot creure i això és el que  
a mi  em molesta,  estem difonent  una informació que no és falsa,  vostès tenien igual  de recursos que 
nosaltres, a què no anaven dient és que aquesta obra l'hem fet perquè ens han arribat diners d'aquí, però  
ara nosaltres sí, hem de dir que això no és nostre, que ho ha fet el FEIL, home per favor, els ingressos de 
l'Ajuntament venen per diferents fons, principalment el que és inversions per préstec i per subvencions. Cap  
ajuntament es finança per recursos propis, tant de bo, però no es el cas, per lo tant vostès, nosaltres i  
qualsevol Ajuntament ho ha fet i han rebut subvencions. Nosaltres hem rebut FEIL perfecte, però no em digui 
que tenim més milions que vostès, en absolut i això vull que quedi clar aquí.

Per un altre costat, el Sr. Sabaté em fa altres comentaris i que potser no ho ha comentat el Sr. Alcalde. Em 
diu que hem fet un pressupost per acabar-lo a meitat del mandat, mire Sr. Sabaté nosaltres no farem com 
van fer vostès, que nosaltres quan vam arribar si que ens vam trobar les partides esgotades, si que ho van  
fer,  potser  es  pensen que  farem el  mateix,  però  no  és  cert,  entre  altres  coses  perquè  no  tenim més 
aspiracions de deixar-ho, si els ciutadans decideixen que ho hem fet molt malament segurament,  però la  
nostra intenció és continuar i si continuem el que no fem és fer un pressupost que com vostè diu de terra  
cremada en el qual ja no queda res per a la segona part del mandat, en cap cas, almenys aquesta no és la 
intenció.

Pel que fa al que em comentava del ICIO, em sembla que ja ho he comentat i per tant ja no cal donar més  
explicacions.

Pel que va en venda de solars només tenim 156.000 euros,  jo he arribat a veure vendes de solars en  
pressupostos de 4.000.000 d'euros que no es van executar i que estaven simplement per a omplir i inflar 
pressupost, a mi no em pot dir que 156.000 euros està inflant pressupost, en cap cas.

El tema del Capítol I de personal i el Capítol II, em sembla que ja ha quedat clar per les dos part. 

Pel que fa a l'esforç entre les entitats de Càritas i  Creu Roja, si  que ho ha explicat el Sr. Alcalde, però  
m'agradaria reiterar-ho, perquè en Càritas vostès tenien al 2007, 27.720 euros, avui en dia tenim 30.000  
euros en conveni normal i en especial 15.000 euros, això són 45.000 euros, la diferència com molt bé a dit  
l'Alcalde és de 62%.
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Pel que fa referència a la Creu Roja estem parlant del 64%, a més a més, potser el de la Creu Roja no el  
veuen perquè queda dintre d'atencions benèfiques i  assistencials i  potser vostès l'han buscat i no l'han  
trobat, però és així.  De totes maneres en la partida d'atencions benèfiques i  assistencials vostès tenien  
32.000 euros, si jo sumo tot el que tenim a assistencials estem parlant de 111.000 euros, per tant no ens  
diguin que en aquesta època estem retallant a les associacions, perquè en època de bonança econòmica, 
no se'ls hi donava ni la meitat del que estem donant ara.

En qualsevol altre cas, hem pujat, quan vam fer el pressupost del 2008, a totes les associacions se'ls hi va  
pujar l'aportació econòmica, a totes, per tant si ara s'ha de baixar una mica per adaptar-nos a la situació  
real, doncs s'ha de baixar i especialment són els primers, associacions de veïns, que són els primers en que  
hem parlat i els hi expliquem que les aportacions hauran de reduir-se una mica per ser coherents amb el  
nostre pressupost, però en cap cas i vull reiterar-ho, estem fent un pressupost de molta austeritat en el qual  
hem intentat ser el més sensibles possibles amb els ciutadans.

Intervenció del Sr. Jaume Forcadell

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que molt breument, perquè no cal polemitzar molt  
més i a més és que és molt difícil perquè tot s'agafa per la banda que no és i s'inicien uns discursos sobre 
algo que és una anècdota i realment així és molt difícil debatre Sr. Alcalde en aquestes condicions. 

En canvi li agraeixo i moltíssim el to de la resposta de la Regidora, ha contestat sobre allò que estem tractant 
no sobre altres històries i realment li agraeixo. Una precisió, parlava de partides de 4.000.000 d'euros de 
vendes de solars que no s'havien executat en mandats anteriors. L'any 2008 ja en vostès al govern ja hi  
havia una previsió d'ingressos per venda de solars, si no recordo malament, de 4.915.000 euros, els quals 
l'execució va ser zero o sigui que això és una pràctica que no és exclusiva i li accepto algunes de les seves  
matisacions en relació al que jo he dit abans, però de la mateixa manera intentem ser rigorosos en les dos  
direccions, simplement i ja per tancar:

Sr.  Alcalde  m'ha  contestat  no  sé  què  de  la  Generalitat,  m'ha  contestat  el  que  jo  vaig  fer  en  mandats 
anteriors, quan un servidor s'incorpora en aquesta casa al 2007. Sempre ha dit que assumeix la tasca que 
va fer el grup municipal, evidentment, perquè si ens encantem parlant d'allò que van fer els nostres grups  
quan nosaltres no estàvem Sr. Alcalde, acabarem parlant del que els governs de Convergència en diferents  
col·laboracions van fer als anys 80 o 90 i de la meva opinió sobre això, llavors és iniciar una dinàmica que no 
s'acabaria mai, per tant intente i li prego una vegada més, que tingui en compte que jo no estava en els 
mandats anteriors i que per tant assumint la responsabilitat del que es fes, no m'ho atribueixi a mi d'una 
manera tant personalitzada, perquè no és cert. 

A banda jo no he contraposat en absolut el que l'equip de govern  estan fent en aquest pressupost i en altres 
pressupostos en lo que es feia abans. Estic intentant fer allò que cal fer ara, que és jutjar el seu treball al  
capdavant d'aquest ajuntament, concretament ara en l'elaboració dels pressupostos durant aquests quatre  
anys, llavors li demano Sr. Alcalde que faci si m'ho permet i en tota la humilitat, li demano que faci com la  
Sra. Villarroya que em contesta el que li pregunto o aquelles coses que efectivament he pogut retraure del  
pressupost i de la seva actuació econòmica.

Per últim no em demane a mi d'humilitat, jo ha em tinc per una persona humil i el que no sé Sr. Alcalde si 
vostè és la persona més adequada per parlar d'humilitat i de modèstia.

Intervenció del Sr. Alcalde

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Forcadell que d'entrada no qüestiono mai els 
resultats electorals,  ni quan em van bé ni  quan em van malament.  Diu el Sr.  Forcadell  ha parlat de la 
Generalitat, Sr. Forcadell vol que li rebobine la cinta? Vostè sap el què ha dit? De que totes les inversions 
baixaran perquè el govern de la Generalitat ha canviat de color i hi ha un nou President, o és què no ens ho 
ha dit? És que ens ho imaginem al final, bueno com que la gent ho podrà veure per la televisió i veurà el que  
ha dit i veurà el que diu desprès, perquè diu contesta el que li pregunto. Home jo li contesto el que em 
pregunta i parlo del que vostè parla, però clar si només podem contestar al que vostè pregunta però mentre  
ens pot cantar aquí la bíblia en vers, home pues quan parla de la bíblia en vers jo li he de contestar la bíblia  
en vers i quan vostè per dos vegades fa al·lusió al nou govern de la Generalitat que ho farà tot malament  

19



perquè ha canviat de color, quan no fa ni un mes que s'han fet les eleccions autonòmiques i han hagut els  
resultats que hi han hagut, jo l'únic que li dic és que home llegeixi els resultats electorals i desprès comenci  
a criticar al nou President de la Generalitat d'aquí 100 dies, no el critique abans de començar i desprès les  
virtuts cadascú tenim les que tenim i els defectes cadascú tenim els que tenim i els que em dediquem a la 
cosa pública la gent ho valora i valora les nostres virtuts i valora els nostres defectes i els que ja tenim un  
cert bagatge en això, doncs sabem de que va i sabem acceptar les valoracions, quan són bones i quan són  
dolentes Sr. Forcadell. Jo he guanyat i he perdut eleccions i les sé perdre i les sé guanyar i desprès cadascú  
ha de saber si sap perdre o sap guanyar les eleccions i jo mai en cap moment he dit que el ciutadans 
s'equivoquen i que si els canvis que es produeixen són dolents, això ho direm desprès de no sé quan de 
temps de govern, però abans de que comencin a governar fer aquests discurs, home pos no sé si és falta  
d'humilitat o falta de visió política o falta de respecte en relació a les altres formacions. Em diu que només li  
he de contestar el que jo li pregunte, però desprès puc fer la meva intervenció i puc dir el que vulgui, per tant  
igual com vostè pot dir el que vulgui jo li he de dir el que crec convenient del que diu i si està d'acord bé i  
sinó està d'acord també, però el que no es pot fer és aquí jo puc fer el que vulgui i a la que em toquen una  
mica la cresta llavors m'enfado. Vostè Sr. Forcadell pot dir-li el que vulgue al Sr. Alcalde i a la seva formació 
política, aquí val tot, hi ha barra lliure, ara a la que em toca vostè la cresta oh aquí em fereix, vostè no va 
estar governant l'anterior mandat, vostè no era ni regidor a l'anterior mandat i això ho he dit jo un munt de  
vegades i li torno a dir ara per si hi ha algú que tingui algun dubte, el Sr. Forcadell no va ser regidor, no ha  
sigut mai regidor de govern en aquest Ajuntament, Iniciativa per Catalunya sí que ha estat governant en 
moltes èpoques a l'Ajuntament de Tortosa, en diferents èpoques i en diferents alcaldes, l'última, la més 
recent, l'últim mandat i ha d'assumir alguna cosa igual com ho assumim nosaltres i a més, em pareix bé. Sr.  
Forcadell va a buscar l'acta de 2007, l'aprovació del pressupost del 2007, que era l'últim pressupost d'abans 
de les eleccions de l'anterior mandat i a mi ja m'agrada que busque com fèiem nosaltres l'oposició per veure  
si pot extraure algo positiu, però home si vostè em fa referència al que jo deia al 2007, jo he de poder fer  
referència al que Iniciativa deia i feia al 2007, l'ha començat vostè el debat no l'he començat jo, per tant no  
s'ha d'enfadar tant  i  vostè em pot  dir  el  que cregui  convenient  de la  meva persona sense faltar-me al 
respecte i jo li faré el mateix sense faltar-li el respecte i no passa res.

Intervenció del Sr. Sabaté

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que contestaré algunes qüestions puntuals i una 
valoració final i anunciació de vot. Ha dit Sr. Bel que l'inquietava que jo li digui que no sé si l'Estat farà les 
obres del Parador, permeti'm un matis, jo no he dit això, he dit que no s'havia si es contractaria la totalitat  
del  pressupost  dels  48.000.000  d'euros,  si  es  demanaria  la  llicència  per  la  totalitat  aquest  any  i  en 
qualsevol cas no sóc jo qui he de parlar en nom de Turespanya o de Paradores de Turismo, el que sí que és  
cert és que vostè ha fet referència i la Sra. Villarroya dient que no era això. A la descripció de la memòria  
economico-financera que hi ha al pressupost fan una descripció de quines obres esperen i suma més les  
obres previstes al Parador, els 48.000.000 d'euros que les altres cinc o sis que citen, però Sra. Villarroya 
també les llicències d'obres als Polígons Industrials també estan bonificades.

Desprès parlava vostè Sr. Alcalde que les aportacions a la Creu Roja i a Càritas, vostès com sempre ho han 
fet  millor  que  mai,  clar  és  que  potser  nosaltres  no  ho  sabem  trobar,  però  clar  l'única  partida  que  
nominalment consta a Creu Roja és una conveni extraordinari que és la meitat de l'any passat, 5.000 euros.  
Diuen és que va dins de la partida aquesta genèrica de despeses socials, però clar és que és difícil saber  
que  va  dins  d'aquesta  partida,   perquè  curiosament  està  el  premi  de  recerca  mediambiental  que 
segurament és una actuació d'interès social prioritària, però hi és Sr. Bel i clar llavors no sabem quines  
despeses hi  han, seria bo que el  pressupost  fos més explícit  també i  sabríem llavors quina és la  seva  
intenció, perquè en Càritas sí que concreten, però en la Creu Roja no concreten. Sr. Bel se'n riu, home, ja que 
no tenim temps de debatre el tema almenys fique les coses clares i les partides que siguin comparables.

Sra. Villarroya diu que és la primera vegada que amortitzem més de 3.000.000 d'euros. La vegada que 
amortitzem més, és que és la vegada que es deu més Sra. Villarroya, tenim un deute viu en aquest moment,  
segons les dades de l'informe d'intervenció, superior als 48.000.000 d'euros. L'equip de govern ha endeutat 
l'Ajuntament com a mínim han incrementat el deute de l'Ajuntament en quatre anys tant com en els anterior  
vuit anys, sí, sí, Sr. Bel, vostè ha fet 18.000.000 de crèdit i a penes n'ha amortitzat 7.000.000 d'euros, per  
tant són els números, els podem repassar quan vulgui i han portat i ja li he dit abans, en indicadors i en 
volum de deute absolut a on no s'havia arribat mai. És clar que han d'amortitzar, només faltaria que no 
amortitzessen una miqueta de tot això que és el volum de deute.
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Diu Sra. Villarroya que nosaltres teníem els mateixos recursos, mire, vostès han rebut subvencions del FEIL  
al 100% mai no s'havien rebut subvencions ni en aquest ni en cap altre Ajuntament al 100% almenys que jo 
conegue i en quan a la venda de solars jo no li he dit quanta quantitat més o menys, és evident que no és un 
moment per a grans alegries en venda de solars, l'únic que li he dit i li he recordat és el que deia l'informe 
d'intervenció, de dir escolte enlloc consta si això ve de sòl residencial i on aniran a parar aquests recursos.

Finalment Sr. Bel vostè té una certa tendència recurrent a dir és que ara vostès els hi sap mal què fem coses 
que vostès no han fet. Mire una miqueta de respecte. A nosaltres no ens sap mal res del que es faci per a  
Tortosa, aquesta qüestió és important que vostè l'entengui. Segona qüestió, ens ha volgut donar una lliçó  
contestant al Sr. Forcadell d'humilitat, de no sé què, ens ha volgut fer un gran discurs, mire la humilitat 
consisteix més en saber guanyar que en saber perdre i jo a vostè d'humilitat ni li recordo quan va perdre les  
eleccions municipals al 2003 o les autonòmiques del 2006 o les generals de 2008 i tampoc li recordo la  
humilitat quan ha guanyat les eleccions municipals del 2007 ni les autonòmiques que ha guanyat el seu  
partit ara del 2010. És important que tots ens apliquem això, és important ser prudents, perquè mire les  
eleccions i això si que ho ha dit i amb això ho comparteixo, es guanyen unes vegades i es perden unes altres  
i no s'han acabat les convocatòries i n'hi hauran més, no sabem qui guanyarà, tothom farem les nostres 
propostes, ens un candidats o altres i a partir d'aquí la ciutadania decideix, només hi va haver un règim de 
trista memòria que és el que va cremar el Parlament l'any 33 a Alemanya, esperant no tenir eleccions, però  
afortunadament el nostre país és un país democràtic i aquí cada quatre any com a mínim hi han eleccions i  
aquestes eleccions permeten que es contrasten les propostes de la dreta i de l'esquerra i del centre dreta i  
del centre esquerra, de l'extrema dreta i de l'extrema esquerra, el que vostè vulgui, però també hi han dretes 
i esquerres i també és important que ho recorde, perquè va haver un polític de trista memòria que va dir que 
ell no era ni de “derechas ni de izquierdas sino todo lo contrario”, però jo segueixo pensant que hi han drets i 
esquerres.

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la  paraula el  Sr.  Alcalde qui  manifesta  al  Sr.  Sabaté que normalment  les  propostes 
electorals que acaben contrastant els ciutadans és essencialment entre els bons gestors i els mal gestors,  
entre els bons polítics i els mals polítics i no n'acabem de tenir mai prou de constatacions. Sr. Sabaté agafe 
les enquestes sociològiques que hi han en aquest moment al país, vostè mire quanta gent es defineix de 
dretes, quanta gent es defineix d'esquerres, mire els últims resultats electorals i veurà que passa algo, vuits 
i nous i cartes que no lliguen, potser no és un debat que hem de fer ara aquí, però aquests que només volen  
guanyar eleccions a base de dir que són uns partits d'esquerres i desprès no les guanyen quan la majoria  
sociològica es defineix d'esquerres, que s'ho facin mirar.

Sr. Sabaté humilitat en guanyar o perdre les eleccions, jo si no recordo malament jo l'he felicitat sempre que  
el grup Socialista ha guanyat unes eleccions, sempre i me'n recordo perfectament de quan he perdut unes  
eleccions que jo no dono pressuposat res de cada a les properes eleccions municipals, altres no, altres 
anaven buscant majories absolutes quan tenien set regidors  i van quedar com van quedar. Per tant mire si  
sóc humil que més que una vegada li han dit públicament i s'ho han de fer mirar és escolte mire, nosaltres 
vam guanyar les eleccions i ens diuen per què vam guanyar les eleccions? Vostès van guanyar les eleccions,  
mire perquè som molt bons, sí,  sí,  perquè vam presentar un gran programa, sí,  sí,  perquè vam fer una 
campanya molt bona, sí, sí, perquè van fer una campanya molt bona i jo sempre dic el mateix, si els que 
haguessen estat governant no ho haguessen fet rematadament malament, no haguéssem guanyat mai les 
eleccions i si no ho volen entendre i si en aquestes altures no volen entendre això, jo no els hi tornaré a  
explicar i això ho poden tornar a veure a les últimes eleccions, perquè vostès encara estan entestats en que  
ho han fet magníficament bé, que han sigut esplèndids, les eleccions aquestes que jo no he tret a col·lació i  
que ha tret algú a col·lació aquí en aquest discurs. Ho han fet la mar de bé i el govern tripartit d'Entesa  què 
ha sigut perfecte, desprès no el volia repetir ningú, però bueno han sigut perfectes, i desprès els resultats 
han sigut el que han sigut, escolte, jo no m'ho he de plantejar, cadascú s'ha de plantejar el seu Sr. Sabaté i  
cada formació política farà els seus anàlisis, per tant vol dir-me, vol agafar les actes del mandat anterior en  
quantes vegades em va despreciar a mi com a portaveu i cap de llista i que ja veuríem a les eleccions quin 
resultat em depararien, etc, etc. Vol què ho reproduïm això Sr. Sabaté? Perquè clar això ho veien, sap què 
passa? Que la gent veu els plens i la gent veu el què fa uns i el què fan els altres i a la Sra. Cordero que  
m'està insistint en intervindre ja li cediré la paraula, la recorden a la casa, a la ciutat per tota la seva acció 
de govern, la recorden, la valoren i la valoraran i si tenen ocasió la tornaran a valorar, potser ja no tenen 
ocasió i  potser  ja  no la  tornen a valorar  i  així  tots  i  així  successivament,  ni  Convergència i  Unió estarà 
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governant tota la  vida a la  Generalitat  de Catalunya, ni estarà governant tota la vida a l'Ajuntament de 
Tortosa,  igual  que  el  partit  Socialista  o  Iniciativa  per  Catalunya  no  estaran  governant  tota  la  vida  a  
l'Ajuntament de Tortosa, ni a la Generalitat de Catalunya, ni inclús mire que li dic a l'Estat Central Sr. Sabaté.  
La democràcia és l'alternança i llavors hem de saber perdre i hem de saber guanyar. Jo quan vaig perdre les 
eleccions no vaig dir que era culpa de tot l'entorn i una confabulació de situacions a quina més espectacular,  
ni que la ciutadania es va equivocar, jo dic que jo no ho vaig dir, cadascú sabrem el que vam dir i el que s'ha  
publicat i el que ha sortit, cadascú ho sabem i aquest és un debat jo diria una mica absurd en el marc dels  
pressupostos de l'Ajuntament de Tortosa. Però clar, si  el trauen hem de dir  alguna cosa. Dit això, a les 
qüestions tècniques. Hem diu, és que no hem sapigut trobar, és que estava a una partida lo de la Creu Roja,  
a què és una mala sort Sr. Sabaté? És tan mala sort que està a la mateixa partida on ho tenia vostè,  
exactament a la mateixa partida. Clar o no es mirava els pressupostos llavors o no se'ls mirava ara, perquè  
les partides de Creu Roja i de Càritas estan exactament a la mateixa partida i abans estava a una partida 
genèrica, la de Càritas, el conveni habitual i ara continua estan a la mateixa partida genèrica, a la mateixa i  
em ve a retraure a mi que no ho tinguéssem a una partida desglossada, és veritat, això no ho hem rectificat  
de com ho feia vostè Sr. Sabaté.

Intervenció de la Sra. Matilde Villarroya 

Tot seguit pren la paraula la Sra. Villarroya, qui manifesta que en relació només a l'apunt que em feia el Sr.  
Sabaté de la venda de solars, és cert, al 2008 va haver una venda de solars que teníem prevista per fer front 
a la despesa al Pavelló Firal, que volíem vendre un solar que teníem aparellat i que finalment no es va poder 
vendre, vam aprendre la lliçó, l'any següent vam ficar 400.000 euros a venda de solar i aquest any n'hem 
posat 156.000 euros, intentem ser molt curosos en aquest aspecte, perquè aprenem dels nostres errors 
també. 

Sr. Sabaté algunes coses ja les havíem matisat malgrat vostè les ha tornat a dir, el tema del ICIO ja li he dit  
que he fet el càlcul traïen el tema del Parador, per lo tant i totes les bonificacions que vostè em diu que 
existien ja estan comptabilitzades quan fèiem el nostre càlcul. Vostè em pot dir que no, jo li puc dir que sí i ja 
ho veurem.

Pel que fa referència al tema de la Creu Roja li acaba d'explicar el Sr. Bel, que les partides avui en dia són 
comparables, n'hi han algunes que sí i algunes que no, ja ens agradaria que no ens variés el pressupost,  
però s'han de variar, hi han molts motius tècnics que ens obliguen una vegada ficar-ho a un puesto i uns  
altres a un altre, sé que això pot despistar si no s'està  a l'acció de govern, però és el que hi ha, si hi ha  
alguna clarificació estem encantats d'explicar-los-hi com en aquest cas el Sr. Bel.

Pel que fa referència a que estem molt endeutats, es cert, jo sempre he defensat que l'endeutament  no és 
dolent sempre que s'hi pugui fer front, val. El que no podem fer és parar la ciutat per tal de no endeutar-nos,  
vull dir, la ciutat ha de continuar invertint i sempre que s'hi pugui fer front com ara és el cas, que ens han  
autoritzat  de  Política  Financera,  repeteixo,  perquè  no  em  canso  de  repetir-ho  perquè  sembla  que  ens 
estiguéssem endeutant alegrament, no, estem autoritzats i ens estan controlats, sinó no ho faríem. 

Mencionar  també que vostè  Sr.  Sabaté,  l'any  2000 va demanar un préstec precisament de 6.000.000 
d'euros, això és cert i nosaltres sí que és cert que durant els últims anys ens hem endeutat, però sap per  
què? Perquè tenim que fer front al PINCAT i el PINCAT l'any 2007 que tenia que estar executat el 50% o més,  
estava només executat el 12% per tant hem tingut que demanar tots els préstecs per fer front a aquesta 
despesa i  aquest any evidentment no ens han deixat endeutar malgrat així  ho teníem compromès amb 
Política Financera.

Pel que fa referència al que em diu que hem rebut subvencions, sí que n'hem rebut, vostès no? Igual, també  
en van rebre. El que sí que és cert és que la situació és la que és, que la situació econòmica és la que és,  
que el  mandat actual  s'ha desenvolupat en una situació de crisi  econòmica molt  forta,  que l'any 2007 
l'ingrés pressupostat era de 44.000.000 d'euros i aquest any és de 30.000.000 d'euros i que l'obra del  
govern actualment es veu al carrer i el que s'està fent també es veu i que s'està fent molt, la ciutadania crec 
que també ho veu, per tant quedo a la disposició de la ciutadania per a que jutgen realment si el que s'està  
fent és correcte o no és correcte. 

*-*-*
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Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb tretze vots a  
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, ERC, PP i set vots en contra  corresponents als regidors del  
grup municipal del PSC i d'ICV-EUIA-EPM

03.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D'ADJUDICACIÓ  D'UNA  OPERACIÓ  DE  CRÈDIT  A  LLARG  TERMINI  AMB 
DESTINACIÓ AL FINANÇAMENT D'INVERSIONS PREVISTES AL PRESSUPOST MUNICIPAL 

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Atès que d’acord amb allò que estableix l’article 49 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes  
locals, les entitats locals, per al finançament de les seves inversions, poden acudir al crèdit públic i privat, a 
llarg termini, en qualsevol de les seves formes.
 
Vist l'expedient de contractació mitjançant procediment negociat d'una operació de crèdit a llarg termini, 
amb  destinació  al  finançament  d’inversions  objecte  del  corresponent  expedient  de  modificació  
pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari, que fou aprovat pel Ple de la Corporació en sessió 
extraordinària de data 24 de novembre de 2010, presentant l'operació les següents condicions:

Import total de l'operació: 1.500.000 €
Operació divida en 3 lots.
Import de cadascun dels lots: 500.000 € 

Tipus màxim d’interès nominal Euribor + 3,50  calculat sense arrodoniments, 
millorable a la baixa.

comissió màxima d’obertura: 1%, millorable a la baixa
comissió de disponibilitat: 0%
comissió d’administració: 0%
comissió d’obertura en cas d'excés 0%
comissió per cancel·lació anticipada 0%
comissió de despeses d’estudi 0%
despeses repercutibles 0 euros
període de liquidació: trimestral (interès i capital)
venciment de l’operació: 17 anys

(2 any de període de mancança)

Operació formalitzada davant la Secretaria de l’Ajuntament.

Considerant que per la Direcció General de Política Financera i Assegurances del Departament d'Economia i 
Finances  de la  Generalitat  de  Catalunya  s'ha  resolt  en  data  1 de  desembre  de 2010 l'autorització  de 
l'esmentada operació de crèdit.

D'acord amb la proposta d'adjudicació formulada per la Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 14 
de desembre de 2010.

Amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Interns emès en sessió de data 21 
de desembre de 2010, al Ple Municipal es proposa l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Adjudicar la concertació de les operacions de crèdit corresponents a un dels tres lots lots en que  
es va dividir l'operació de crèdit a llarg termini per al finançament de les inversions objecte del corresponent  
expedient de modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari, a les següents entitats de 
crèdit i sota les condicions que en cada cas s'indica:
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Lot
Núm.

Import
Operació

(€)

entitat CIF TIPUS
D’INTERES
NOMINAL

Comissió Període de
Liquidació

(interessos i capital)
en mesos

1 500.000 Caja Madrid G2802900
7

Euribor
Trimestral

+3

Obertura
0,15%

No disposició
0,25% 

trimestral

trimestral

SEGON.-  Facultar l'Il.lm. Sr. Alcalde per formalitzar l’ operació de préstec corresponent al lot que ha estat 
objecte d'adjudicació d’acord amb les condicions que resulten de les respectives ofertes.

TERCER.-  Notificar  a  les  entitats  adjudicatàries  aquest  acord,  requerint-los  perquè  procedeixin  a  la 
formalització del contracte en  document administratiu.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb tretze vots a  
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, ERC, PP i set vots en contra  corresponents als regidors del  
grup municipal del PSC i d'ICV-EUIA-EPM

04. DICTAMEN D’ESTABLIMENT I APROVACIÓ DE LA TARIFA DE PREUS DE TORTOSA INNOVA, S.L.

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Atès l’acord del Consell d’Administració de Tortosa Innova, S.L., societat mercantil de capital íntegrament  
municipal, adoptat en sessió de data 13 de desembre de 2010, pel qual s’aprova la proposta d’establir i  
aprovar  la  tarifa  dels  preus  per  la  venda  de  determinats  productes  als  punts  d’informació  turística  de 
Tortosa.

Vist l’expedient instruït per a l’establiment i aprovació de la tarifa realtiva als preus esmentats.

Vist el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa de Règim Interior, en sessió de data 
21 de desembre de 2010.

Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Establir i aprovar la tarifa de preus de Tortosa Innova, S.L., per la banda de productes als punts 
d’informació turística, la qual es detalla a l’annex del present acord.

Segon.- Publicar la tarifa objecte del present acord al BOPT. 

Tercer.- Donar compte del present acord a Tortosa Innova, S.L.

*-*-*

Sotmès  l’assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  que  suposa  la  majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta.

GOVERNACIÓ

05. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ DE LES TARIFES DEL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ PER A 
L‘ANY 2011.
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Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Atesa la proposta d’instrucció d’un procediment d’aprovació de les tarifes del Transport Públic Urbà per a 
l’any 2011.

Vist el Decret d’Alcaldia 2322/2010, d’incoació de l’expedient d’actualització de les tarifes de transport 
públic per a l’any 2011.

Atès que el tercer apartat del Plec de Clàusules econòmiques del contracte del servei públic municipal de  
transport col.lectiu urbà de viatgers preveu que les tarifes reguladores de l’esmentat servei s’actualitzaran 
anualment d’acord amb la resolució de la Comissió de Preus de Catalunya que revisa les tarifes de transport 
públic urbà.

Vist que segons acord de la Comissió de Preus de Catalunya, en sessió feta el 2 de desembre de 2010,  
s’autoritza  un  increment  mitjà  de  3.5%,  per  a  l’actualització  de  les  tarifes  de  servei  de  transport 
col.lectiu urbà de viatgers per a l’any 2011.

Vist que d’acord amb el Decret 339/01, de 18 de desembre, la prestació del servei i l’empresa prestatària  
es  troben  incloses  en  el  supòsit  previst  per  a  l’aplicació  de  l’actualització  de  tarifes  mitjançant  el 
procediment simplificat.

Vista la proposta del regidor de Mobilitat i Medi Ambient d’increment de les tarifes per a l’any 2011, respecte 
de les tarifes de l’any 2010, únicament d’1,50%, tenint en compte l’actual conjuntura i l’augment del 
tipus d’iva, i establir  per a la targeta multiviatge una tarifa rodona de 10.00€.

Ateses les actuals tarifes de l’any 2010, sense arrodonir i sense iva, que són les següents:

Bitllet senzill :  1.141€
Targeta multiviatge :  9.1898€
Pensionistes amb carnet ISSET :  0.5965€
Estudiants amb carnet d’estudiant:  0.5965€

Vist d’acord a l’informe del Cap de la Unitat de Mobilitat de data 13 de desembre de 2010, sobre l’actualització 
de les tarifes aplicant els anteriorment explicats criteris ( aplicació de l’increment autoritzat per la Comissió 
de Preus de Catalunya i de l’IVA, que ara és d’un 8% ) i aplicant l’arrodoniment una sola vegada durant 
l’actualització de la tarifa i per excés a un múltiple de cinc cèntims d’euro, regla emprada en el Decret 
339/2001, de 18 de desembre, que regula sistemes d’actualització de tarifes, resultaria la disposició de 
les següents noves tarifes per a l’any 2011:

Bitllet senzill :  1.25€
Targeta multiviatge :  10.00€
Pensionistes amb carnet ISSET :  0.65€
Estudiants amb carnet d’estudiant:  0.65€

Atès l’informe favorable que ha emès al respecte l’Interventor de Fons d’aquest Ajuntament.

Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa de Governació de data 21 de 
desembre de 2010.

Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest A C O R D:
 
Primer.-   Actualitzar les tarifes del Transport Públic Urbà per a l’any 2011 que queden establertes de la  
següent manera:
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Bitllet senzill :  1.25€
Targeta multiviatge :  10.00€
Pensionistes amb carnet ISSET :  0.65€
Estudiants amb carnet d’estudiant:  0.65€

Segon.-  Donar trasllat a la Comissió de Preus de Catalunya de les noves tarifes aprovades.

Tercer.- Donar trasllat a l’empresa LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA, de les noves tarifes aprovades i  
al Servei d’Acció Social d’aquest Ajuntament”.

*-*-*

Sotmès  l’assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  que  suposa  la  majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta.

06. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI D’AUTOTAXI PER A L‘ANY 
2011.

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Atesa la proposta d’instrucció d’un procediment d’aprovació de les tarifes del servei d’autotaxi per a l’any  
2011.

Vist  el  Decret  d’Alcaldia  número   2370/2010,  de  data  30  de  novembre,  d’incoació  de  l’esmentat 
procediment administratiu.

Vist l’escrit que ha presentat l’Associació Serveis Sanitaris i Transports SERSATRANS, que aplega taxistes, en 
el qual es sol.licita que es mantinguin les mateixes tarifes del servei d’auto-taxi de l’any 2010, per a l’any 
2011

Atesa l’actual conjuntura econòmica i l’interès per mantenir el nivell de les tarifes per tal d’incentivar la  
utilització dels serveis.

Vist l’informe del Cap de la Unitat de data 30 de novembre de 2010.

Atès l’informe favorable que ha emès al respecte l’Interventor de Fons d’aquest Ajuntament.

Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa de Governació de data 21 de  
desembre de 2010.

Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest  A C O R D:

Primer.- Mantenir les tarifes del servei d’autotaxi de l’any 2010 per a l’any 2011, següents:

Concepte Import Euros
Baixada de bandera
T-2
T-1

3,49€
4,69€

Tarifa quilomètrica
T-2
T-1

0,89€
1,07€

Tarifa Horària
T-2
T-1

16,47€
17,67€
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Suplements (T-1 i T-2)
Recollida a domicili
Maletes i animals

2,00€
1,60€

T-1 (Tarifa 1) s’aplicarà els dies feiners de 22 a 6 hores, dissabtes i diumenges i dies festius
T-2 (Tarifa 2) s’aplicarà els dies feiners de 6 a 22 hores.

Segon.- Donar trasllat a la Comissió de Preus de Catalunya del manteniment de les tarifes de l’any 2010 per  
a l’any 2011.

Tercer.-  Donar  trasllat  als  titulars  de  les  llicències  d’autotaxi  i  a  l’Associació  de  taxistes  “Sersatrans 
Associació”, SA, de les noves tarifes aprovades”

*-*-*

Sotmès  l’assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  que  suposa  la  majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta.

07. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI D’APARCAMENT EN EL 
PÀRQUING MUNICIPAL DE LA PLAÇA ALFONS XII PER A L‘ANY 2011.

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Atesa  la  proposta  d’instrucció  d’un  procediment  d’aprovació  de  les  tarifes  d’aparcament  al  pàrquing 
municipal de la Plaça Alfons XIIè per a l’any 2011.

Vist el Decret d’Alcaldia 2320/2010, d’incoació de l’expedient d’actualització de les tarifes d’aparcament al 
pàrquing municipal de la Plaça Alfons XIIè per a l’any 2011.

Atès que l’estipulació 6.3 del contracte de concessió administrativa per a la gestió i explotació del pàrquing  
de la Plaça Alfons XIIè, una de les obligacions de l’ens públic, és a dir, l’Ajuntament, és la del manteniment  
de l’equilibri econòmic-finanacer de la concessió.
 
Atès que les tarifes, d’acord al contracte, es poden augmentar en funció de l’IPC anual. Que l’IPC de l’any  
2010,  segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, extretes de la seva pàgina web, des del període de 
novembre de 2009 a novembre del 2010 ha estat del 2’3%.

Ateses les actuals tarifes de l’any 2010,  sense iva, que són les següents:

Preu total hora :  1,35€ ( sense iva )
Preu total dia:  10,83€ ( sense iva )
Abonament mensual 24 hores/dia :  99,94€ ( sense iva )
Abonament mensual 12 hores/dia :  69,96€ ( sense iva )
Abonament mensual 8 hores/dia :  42,80€ ( sense iva )
Abonament mensual motocicletes 24 hores/dia :  27,82€ ( sense iva )

Vista la proposta del regidor de Mobilitat i Medi Ambient d’increment de les tarifes per a l’any 2011, respecte  
de les tarifes de l’any 2010,  s’actualitzin d’acord amb l’IPC anual, el qual des del període de novembre de 
2009  a novembre del 2010 ha estat del 2’3%,  i que són les següents:

Preu total hora  : 1,38 € (sense IVA)
Preu total dia : 11,079 € (sense IVA)
Abonament mensual 24 hores/dia : 102,238 € (sense IVA)
Abonament mensual 12 hores/dia : 71,569 € (sense IVA)
Abonament mensual 8 hores/dia : 43,784 € (sense IVA)
Abonament mensual motocicletes 24 hores/dia : 28,459 € (sense IVA)

A aquestes tarifes caldrà que s’apliqui l’IVA corresponent abans de ser aplicades.
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La tarifa minut a minut serà la següent :

  PREU IVA  TARIFA 
     
1 minut    0,03 €  0,01 €     0,04 € 
2 minuts    0,04 €  0,01 €     0,05 € 
3 minuts    0,07 €  0,01 €     0,08 € 
4 minuts    0,09 €  0,02 €     0,11 € 
5 minuts    0,11 €  0,02 €     0,13 € 
6 minuts    0,14 €  0,03 €     0,17 € 
7 minuts    0,16 €  0,03 €     0,19 € 
8 minuts    0,18 €  0,04 €     0,22 € 
9 minuts    0,21 €  0,04 €     0,25 € 

10 minuts    0,22 €  0,05 €     0,27 € 
11 minuts    0,25 €  0,05 €     0,30 € 
12 minuts    0,28 €  0,05 €     0,33 € 
13 minuts    0,30 €  0,05 €     0,35 € 
14 minuts    0,33 €  0,06 €     0,39 € 
15 minuts    0,35 €  0,06 €     0,41 € 
16 minuts    0,37 €  0,07 €     0,44 € 
17 minuts    0,40 €  0,07 €     0,47 € 
18 minuts    0,42 €  0,07 €     0,49 € 
19 minuts    0,44 €  0,08 €     0,52 € 
20 minuts    0,46 €  0,08 €     0,54 € 
21 minuts    0,48 €  0,09 €     0,57 € 
22 minuts    0,51 €  0,09 €     0,60 € 
23 minuts    0,53 €  0,10 €     0,63 € 
24 minuts    0,55 €  0,10 €     0,65 € 
25 minuts    0,58 €  0,11 €     0,69 € 
26 minuts    0,60 €  0,11 €     0,71 € 
27 minuts    0,62 €  0,12 €     0,74 € 
28 minuts    0,64 €  0,12 €     0,76 € 
29 minuts    0,68 €  0,12 €     0,80 € 
30 minuts    0,70 €  0,13 €     0,83 € 
31 minuts    0,71 €  0,13 €     0,84 € 
32 minuts    0,74 €  0,13 €     0,87 € 
33 minuts    0,75 €  0,14 €     0,89 € 
34 minuts    0,79 €  0,14 €     0,93 € 
35 minuts    0,81 €  0,14 €     0,95 € 
36 minuts    0,83 €  0,15 €     0,98 € 
37 minuts    0,86 €  0,15 €     1,01 € 
38 minuts    0,88 €  0,16 €     1,04 € 
39 minuts    0,90 €  0,16 €     1,06 € 
40 minuts    0,93 €  0,17 €     1,10 € 
41 minuts    0,94 €  0,17 €     1,11 € 
42 minuts    0,97 €  0,18 €     1,15 € 
43 minuts    0,99 €  0,18 €     1,17 € 
44 minuts    1,01 €  0,18 €     1,19 € 
45 minuts    1,04 €  0,19 €     1,23 € 
46 minuts    1,06 €  0,19 €     1,25 € 
47 minuts    1,08 €  0,19 €     1,27 € 
48 minuts    1,13 €  0,20 €     1,33 € 
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  PREU IVA  TARIFA 
49 minuts    1,11 €  0,20 €     1,31 € 
50 minuts    1,15 €  0,21 €     1,36 € 
51 minuts    1,19 €  0,21 €     1,40 € 
52 minuts    1,20 €  0,21 €     1,41 € 
53 minuts    1,23 €  0,22 €     1,45 € 
54 minuts    1,25 €  0,22 €     1,47 € 
55 minuts    1,27 €  0,23 €     1,50 € 
56 minuts    1,30 €  0,23 €     1,53 € 
57 minuts    1,31 €  0,24 €     1,55 € 
58 minuts    1,34 €  0,24 €     1,58 € 
59 minuts    1,37 €  0,25 €     1,62 € 
60 minuts    1,38 €  0,25 €     1,63 € 

Atès l’informe favorable que ha emès al respecte l’Interventor de Fons d’aquest Ajuntament.

Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa de Governació de data 21 de 
desembre de 2010.

Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest  A C O R D:

Primer.-   Actualitzar les tarifes d’aparcament al pàrquing municipal de la Plaça Alfons XIIè per a l’any 2011.i  
que són les següents:

Preu total hora  : 1,38 € (sense IVA)
Preu total dia : 11,079 € (sense IVA)
Abonament mensual 24 hores/dia : 102,238 € (sense IVA)
Abonament mensual 12 hores/dia : 71,569 € (sense IVA)
Abonament mensual 8 hores/dia : 43,784 € (sense IVA)
Abonament mensual motocicletes 24 hores/dia : 28,459 € (sense IVA)

A aquestes tarifes caldrà que s’apliqui l’IVA corresponent abans de ser aplicades.

La tarifa minut a minut serà la següent :

  PREU IVA  TARIFA 
     
1 minut    0,03 €  0,01 €     0,04 € 
2 minuts    0,04 €  0,01 €     0,05 € 
3 minuts    0,07 €  0,01 €     0,08 € 
4 minuts    0,09 €  0,02 €     0,11 € 
5 minuts    0,11 €  0,02 €     0,13 € 
6 minuts    0,14 €  0,03 €     0,17 € 
7 minuts    0,16 €  0,03 €     0,19 € 
8 minuts    0,18 €  0,04 €     0,22 € 
9 minuts    0,21 €  0,04 €     0,25 € 

10 minuts    0,22 €  0,05 €     0,27 € 
11 minuts    0,25 €  0,05 €     0,30 € 
12 minuts    0,28 €  0,05 €     0,33 € 
13 minuts    0,30 €  0,05 €     0,35 € 
14 minuts    0,33 €  0,06 €     0,39 € 
15 minuts    0,35 €  0,06 €     0,41 € 
16 minuts    0,37 €  0,07 €     0,44 € 
17 minuts    0,40 €  0,07 €     0,47 € 
18 minuts    0,42 €  0,07 €     0,49 € 
19 minuts    0,44 €  0,08 €     0,52 € 
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  PREU IVA  TARIFA 
20 minuts    0,46 €  0,08 €     0,54 € 
21 minuts    0,48 €  0,09 €     0,57 € 
22 minuts    0,51 €  0,09 €     0,60 € 
23 minuts    0,53 €  0,10 €     0,63 € 
24 minuts    0,55 €  0,10 €     0,65 € 
25 minuts    0,58 €  0,11 €     0,69 € 
26 minuts    0,60 €  0,11 €     0,71 € 
27 minuts    0,62 €  0,12 €     0,74 € 
28 minuts    0,64 €  0,12 €     0,76 € 
29 minuts    0,68 €  0,12 €     0,80 € 
30 minuts    0,70 €  0,13 €     0,83 € 
31 minuts    0,71 €  0,13 €     0,84 € 
32 minuts    0,74 €  0,13 €     0,87 € 
33 minuts    0,75 €  0,14 €     0,89 € 
34 minuts    0,79 €  0,14 €     0,93 € 
35 minuts    0,81 €  0,14 €     0,95 € 
36 minuts    0,83 €  0,15 €     0,98 € 
37 minuts    0,86 €  0,15 €     1,01 € 
38 minuts    0,88 €  0,16 €     1,04 € 
39 minuts    0,90 €  0,16 €     1,06 € 
40 minuts    0,93 €  0,17 €     1,10 € 
41 minuts    0,94 €  0,17 €     1,11 € 
42 minuts    0,97 €  0,18 €     1,15 € 
43 minuts    0,99 €  0,18 €     1,17 € 
44 minuts    1,01 €  0,18 €     1,19 € 
45 minuts    1,04 €  0,19 €     1,23 € 
46 minuts    1,06 €  0,19 €     1,25 € 
47 minuts    1,08 €  0,19 €     1,27 € 
48 minuts    1,13 €  0,20 €     1,33 € 
49 minuts    1,11 €  0,20 €     1,31 € 
50 minuts    1,15 €  0,21 €     1,36 € 
51 minuts    1,19 €  0,21 €     1,40 € 
52 minuts    1,20 €  0,21 €     1,41 € 
53 minuts    1,23 €  0,22 €     1,45 € 
54 minuts    1,25 €  0,22 €     1,47 € 
55 minuts    1,27 €  0,23 €     1,50 € 
56 minuts    1,30 €  0,23 €     1,53 € 
57 minuts    1,31 €  0,24 €     1,55 € 
58 minuts    1,34 €  0,24 €     1,58 € 
59 minuts    1,37 €  0,25 €     1,62 € 
60 minuts    1,38 €  0,25 €     1,63 € 

Segon.- Donar trasllat a la empresa PROMOINMO,SL d’aquest acord.

*-*-*

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

I no havent més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió, a les deu hores i cinquanta-nou  
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari Vist i plau
L’alcalde
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	Import total de l'operació:				1.500.000 €

