
 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

30/2011 
 

 
Srs./Sres. Assistents: 
Alcalde - President: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
Regidors/es: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
FORCADELL TORRES, JAUME 
GAMUNDI VILA, ALÍCIA 
JORDÁN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari  
LINAGE DÍEZ, JOSÉ LUIS 
 
 

Tortosa, sent les dotze hores del dia 29 de 
desembre del dos mil onze, 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 i 
urgent sota el següent  
 

 
Motiu de la urgència: Resoldre expedients que per raons d'interès públic exigeix la resolució del Ple de 
la Corporació a la major brevetat 

 
ORDRE DEL DIA  

 
PRESIDÈNCIA 

 
1r. Ratificació del caràcter urgent de la sessió 
 

ESPAI PÚBLIC  
 
2n. Dictamen de proposta d'actualització de les tarifes del transport públic urbà per a l'any 2012. 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
3r. Dictamen de proposta de determinació del nombre de membres del Consell d’Administració de 
l’EPEL Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa i de la adaptació i confirmació del seu 
nomenament. 
 
4t. Dictamen de ratificació de l’acord de la Junta Veïnal de l’EMD de Jesús d’aprovació de la 
concertació d’una operació de crèdit a curt termini per import de 300.000,00 euros. 
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5è. Dictamen de proposta d’aprovació del canvi de la forma de gestió del servei de joventut. 
 
 
6è Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de la plantilla de 
personal funcionari i laboral d’aquest Ajuntament mitjançant l’amortització de diverses places 
ocupades en règim d’interinitat. 
 
7è. Dictamen de proposta d’aprovació inicial del Pressupost General 2012. 
 
 

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

PRESIDÈNCIA 
 

1.- RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que no estan d'acord i votaran que no a la 
urgència, perquè no estem d'acord en que sigui necessari convocar un Ple extraordinari urgent. 
Extraordinari entenem que ha de ser així el de pressupostos, però no urgent, perquè clar cada any 
s'aproven els pressupostos i d'alguna manera pensem i tothom ho pensa que és el Ple més important 
de l'any i llavors no entenem que això s'hagi de convocar d'una manera urgent quan ahir encara a 
migdia, en menys de 48 hores, no es pot negociar res. Per lo tant penso que són temps difícils, la 
ciutadania ens demana acords i això pos bueno és allò del rodillo de la majoria absoluta. Pensem que 
votarem que no a la urgència, perquè això s'hagués tingut que fer la convocatòria en més temps.  
 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta al Sr. Monclús que poden votar com creguin 
convenient, inclús buscar les justificacions més estrambòtiques que creguin convenient, però el rodillo 
de la majoria absoluta, no sé que té a veure amb tot això. Se'ls hi va explicar el motiu clarament, 
tenien tota la documentació i l'únic que els hi feia falta era l'informe del interventor. Se'ls va explicar 
els motius, que no els volen entendre legítimament i voten que no. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté  
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté qui manifesta que revisant els plens de pressupostos dels 
darrers anys sembla que aquesta situació d'urgència es reprodueix. Podem entendre que un exercici 
determinat pugui diguem intensificar-se les reunions amb els darrers dies previs diguem en el Ple de 
pressupostos, entenem que la envergadura d'una sessió plenària d'aquestes característiques precisa 
en temps de poder tenir una agenda més pausada, perquè pugui haver temps per reflexió i anàlisi de 
tota la documentació, no solament del pressupost general, sinó que la nostra ciutat també té 
fundacions, empreses municipals, té ens autònoms i justament referit als ens autònoms la llei de 
finançament de les Hisendes Locals, ja diu que el pressupost de cadascun dels organismes autònoms 
que s'integre dins del general, serà proposat inicialment per l'òrgan competent dels mateixos i remès a 
l'entitat local de la qual depengui, és a dir, del plenari d'aquest Ajuntament, abans del 15 de setembre. 
És un període molt dilatat si es vol, però jo crec que això reflecteix una mica que es precise temps per 
a poder-se analitzar. De fet hem estat del 16 al 27 de desembre, pràcticament 10 dies a on s'ha 
produït un allau de reunions de societats mercantils, fundacions, empreses municipals i organismes 
autònoms i el calendari ha anat de la següent manera, a través de la Comissió de Serveis Centrals que 
ha treballat intensament. El dia 16 es van entregar el capítol III i IX, el dia 21 es va tornar el Capítol III 
rectificat més lo Capítol II i els ingressos, la vespra de Nadal. El dia 23 es va entregar la resta de 
capítols i ahir justament es van dictaminar els pressupostos i es van lliurar els informes d'intervenció i 
la documentació que faltava.  
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Dir també que en situacions de dificultat i especials de situació econòmica com els que estem vivint, 
fins i tot hi han àmbits de participació de la ciutadania que siguin desitjables, si més no, en quan a 
comunicacions i tenir un canvi d'impressions, per exemple el dia 21 de desembre, el President de la 
Federació de l'Associació de Veïns de la ciutat, reclamava més participació tant en la redacció del 
pressupost 2012 com en el Pla d'Actuació Municipal, que per cert, encara avui els grups de l'oposició 
no en tenim un coneixement directe per part del govern municipal. Per aquests motius nosaltres 
votem en contra de la urgència, atès que a més els pressupostos que avui es consideraran tampoc 
entraran en vigor el dia 2 de gener, perquè hauran de passar la tramitació d'informació pública. 
 

*-*-* 
 
Per la Presidència se sotmet a votació la urgència de la sessió, que és aprovada amb disset vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups municipals de Ciu, IETE, PP i PxC i quatre abstencions 
corresponents als regidors dels grups municipals del PSC i ERC. 
 

ESPAI PÚBLIC  
 
02. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACTUALITZACIÓ DE LES TARIFES DEL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ PER A 
L‘ANY 2012. 
 
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 2012. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2798/2011, d’incoació de l’expedient d’actualització de les tarifes de 
transport públic per a l’any 2012. 
 
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 22 de desembre de 
2011, s’autoritza un increment mitjà de 3.9%, per a l’actualització de les tarifes de servei de transport 
col·lectiu urbà de viatgers per a l’any 2012. 
 
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 de la regidora de Mobilitat i Medi Ambient d’increment de les tarifes per a l’any 2012, 
respecte de les tarifes de l’any 2011, únicament d’2,90%, corresponent a la variació de l’Índex de 
Preus al consum per al conjunt de l’Estat i tenint en compte l’actual conjuntura. 
 
Ateses les actuals tarifes de l’any 2011, sense arrodonir i sense iva, que són les següents: 
 
Bitllet senzill :  1.1581€ 
Targeta multiviatge :  9.3276€ 
Pensionistes amb carnet ISSET :  0.6054€ 
Estudiants amb carnet d’estudiant:  0.6054€ 
 
Vist d’acord a l’informe del Cap de la Unitat de Mobilitat de data 23 de desembre de 2011, sobre 
l’actualització de les tarifes aplicant els anteriorment explicats criteris ( aplicació de l’increment dintre del 
llindar autoritzat per la Comissió de Preus de Catalunya i de l’IVA, que és d’un 8% ) i aplicant 
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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 2012 : 
 
Bitllet senzill :  1.30€ 
Targeta multiviatge :  10.40€ 
Pensionistes amb carnet ISSET :  0.70€ 
Estudiants amb carnet d’estudiant:  0.70€ 
 
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 d’Espai Públic de data 27 
de desembre de 2011. 
 
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 2012 que queden establertes de la 
següent manera: 

 
Bitllet senzill :  1.30€ 
Targeta multiviatge :  10.40€ 
Pensionistes amb carnet ISSET :  0.70€ 
Estudiants amb carnet d’estudiant:  0.70€ 
 
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 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que tal i com vam dir en la comissió 
corresponent, estem en contra de qualsevol pujada de taxes i impostos i per tant votarem que no. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que també vam expressar en comissió la 
nostra abstenció a aquest punt, una actualització pot semblar lògica, però el que queda pendent, els 
dos grans reptes que tenim en aquest camp per als propers temps és, en primer lloc, la renovació del 
contracte que està en pròrroga i per tant un repte, perquè crec que és un contracte millorable i que 
s'hauria de canviar els criteris que l'han governat durant els últims anys i en segon lloc, prendre una 
decisió, de quin és el paper que volem que jugue el transport públic a la nostra ciutat, anem tirant, 
anem actualitzant preus, però aquí no hi ha una estratègia de com generalitzem la utilització del 
transport públic a Tortosa. Això també tindrà les seves repercussions alhora d'establir abonaments, els 
preus dels bitllets senzills, etc. Crec que queda pendent aquest procés de reflexió de com ho hem 
d'enfocar, així ho vaig manifestar a la Comissió i així ho manifestem avui aquí. La posició de vot per 
tant serà d'abstenció. 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que de la reflexió que fa estem totalment 
d'acord. El contracte s'ha de modificar, és un contracte antic, és un contracte de fa set o vuit anys, no 
recordo exactament quan i efectivament, també estem d'acord en la reflexió de que hauríem d'intentar 
més generalitzada la utilització d'aquest transport públic urbà, perquè té un alt cost per a l'Ajuntament 
de Tortosa, però a la vegada també ho hem de fer compatible precisament en que això no supose un 
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més cost per al pressupost de l'Ajuntament de Tortosa, perquè en l'actual conjuntura econòmica és 
impensable buscar solucions que suposen major cost. En tot cas, suposo que això durant el mes de 
gener al més tard el mes de febrer, ja ho poguéssem discutir en un ple en tant en quant poguéssem 
aportar aprovació aquest nou concurs del transport públic urbà. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que el grup d'Esquerra Republicana ens 
abstindrem també, una mica en la mateixa línia del que deia el company Forcadell, perquè veiem que 
Tortosa té un problema de mobilitat, agafar el cotxe, en els ponts has d'estar molt de rato o sigui que 
tenim un problema realment de mobilitat important i llavors pensem que tot el que sigui promocionar 
el transport públic, això és important i estic d'acord amb el que el Sr. Alcalde comentava en resposta al 
Sr. Forcadell de que s'ha de pensar, s'ha de parlar i també s'ha de revisar el contracte que hi ha en 
l'empresa que està prestant lo transport a la ciutat de Tortosa.  
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que voldria recordar que hi han problemes de 
mobilitat i també hi han altres problemes, però aquí l'únic que estem fent és aplicar l'IPC a les tarifes 
de transport que és lo que hem vingut fent durant tots els anys per què ho marca el contracte que està 
en vigor. Per tant podem adornar el nostre discurs com creguéssim convenient, però l'únic que fem és 
que apliquem una clàusula del contracte que tenim avui en vigor, en la mateixa direcció en que s'ha 
aprovat durant els últims set o vuit anys que ha tingut de durada el contracte. Malgrat en altres 
ocasions els grups municipals votessen a favor de l'aplicació de la mateixa clàusula, avui tenen tot el 
dret de votar en contra o d'abstenir-se. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté qui manifesta l'abstenció  del grup del Partit dels 
Socialistes. 
 

*-*-* 
 
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 i PP, sis abstencions corresponents als regidors 
dels grups municipals del PSC, ERC i IETE i un vot en contra corresponent al regidor del grup municipal  
de PxC 
 
 
03. DICTAMEN DE PROPOSTA DE DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE MEMBRES DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPEL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA I DE LA  ADAPTACIÓ I 
CONFIRMACIÓ DEL SEU NOMENAMENT. 
 
Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
Atès el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de 12 de setembre de 2011, va adoptar l’acord d’aprovar 
inicialment la modificació dels estatuts de l’organisme autònom Fundació Pública Hospital i Llars de la 
Santa Creu per la qual aquest passa a configurar-se en l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i 
Llars de la Santa Creu de Tortosa, havent l’esmentat acord esdevingut aprovat definitivament i 
publicat, amb el text íntegre dels nous Estatuts, al BOP de Tarragona núm. 283 de 10 de desembre de 
2011, els quals entren en vigor el dia 30 de desembre de 2011. 
 
Atès que la configuració del referit organisme autònom municipal en entitat pública empresarial local 
no suposa cap modificació dels serveis que constitueixen el seu objecte ni cap alteració de la 
continuïtat de l’activitat en funcionament, es considera procedent adoptar un acord per adaptar a les 
noves previsions estatutàries la designació dels membres que composen el Consell d’Administració de 
l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, confirmant la 
designació com a Consellers del Consell d’Administració d’aquesta a tots els membres que actualment 
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composen el Consell Executiu del fins ara organisme autònom Fundació Pública Hospital i Llars de la 
Santa Creu. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió de data 28 
de desembre de 2011. 
 
Atès allò que es preveu en l’apartat 2.b) de l’article 8è dels Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial 
Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer.- Determinar que el Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i 
Llars de la Santa Creu de Tortosa estarà integrat pel seu President i per deu Consellers. 
 
Segon.- Adaptar el nomenament de les persones designades per integrar el Consell Executiu del fins 
ara organisme autònom Fundació Pública Hospital i Llars de la Santa Creu, confirmant-les en el seu 
càrrec, les quals passen a denominar-se membres del Consell d’Administració de l’Entitat Pública 
Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa. 
 
Tercer.- En conseqüència, són Consellers del Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial 
Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa: 
 
- Algueró Caballé, Anna   - Nieto Alcover, Emili 
- Casanova Panisello, Jordi Pere  - Panisello Chavarria, Pere 
- Criado Gabarró, Adolfo   - Pujol Forés, Ramon 
- Forcadell Torres, Jaume  - Roigé Pedrola, Meritxell 
- Gómez Aixendri, Susanna  - Viñuela López, Beatriz 
 
Quart.- Facultar l’Alcalde per realitzar tots els actes adients per, a partir del dia 30 de desembre de 
2011, data d’inici de la vigència dels Estatuts abans esmentats, canviar la denominació “Fundació 
Pública Hospital i Llars de la Santa Creu” per “Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la 
Santa Creu de Tortosa” en la titularitat de tots els béns, drets i obligacions vigents a nom d’aquella i 
per subscriure tots els documents que a aquests efectes correspongui. 
 

*-*-* 
 
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. 
 

04. DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA VEÏNAL DE L’EMD DE JESÚS D’APROVACIÓ DE 
LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI PER IMPORT DE 300.000,00 EUROS. 

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
Vist  l’escrit del President de l’EMD de Jesús, de 22 de desembre de 2011, pel qual s’interessa la 
ratificació de l’acord de la Junta Veïnal de l’EMD de Jesús adoptat en sessió del dia 21 de desembre 
de 2011, pel qual s’aprova concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, 
per import de 300.000,00 euros amb Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., per atendre durant 
l’exercici 2012 necessitats transitòries de tresoreria derivades del pagament d’obligacions amb 
consignació pressupostària corresponents al seu Pressupost General de 2011. 

Vist l’informe de l’Interventor d’aquest Ajuntament i el dictamen favorable de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals, emès en sessió de 28 de desembre de 2011. 

Atès que l’article 45.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, així 
com l’article 83.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, preveuen la necessària ratificació, per l’Ajuntament 
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corresponent, dels acords sobre operacions de crèdit adoptats per les entitats municipals 
descentralitzades. 

Atès que el Ple d’aquest Ajuntament és l’òrgan competent per a la ratificació de l’acord esmentat. 

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

Primer. Ratificar íntegrament l’acord de la Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Jesús, adoptat en sessió de 21 de desembre de 2011, pel qual s’aprova la concertació, amb Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., d’una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, per 
import de 300.000,00 euros, per atendre, durant l’exercici 2012, necessitats transitòries de tresoreria 
derivades del pagament d’obligacions amb consignació pressupostària corresponents al seu 
Pressupost General de 2011. 

Segon. Donar compte del present acord de ratificació a l’EMD de Jesús. 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta l'abstenció del seu grup. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb divuit 
vots a favor, corresponents als regidors dels grups CiU, PSC, IETE, PP i PxC, i dos abstencions 
corresponents als regidors del grup municipal  d'ERC. 
 
 
05. DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CANVI DE LA FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE 
JOVENTUT 
Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
Vist l’expedient de canvi de la forma de gestió dels serveis municipals de Joventut, actualment 
gestionats de forma directa mitjançant l’organisme autònom IMACT, passant a ser gestionats, també 
de forma directa, de manera indiferenciada pel propi Ajuntament, restant integrats com unitat 
administrativa a l'Àrea de Serveis a les Persones, que inclou els informes del Secretari General, de 
l'Interventor, i de la Cap de Recursos Humans. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 21 
de desembre de 2011.  
 
D'acord amb allò establert per l’article 188.5 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,  
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Prendre en consideració la memòria justificativa del canvi de la forma de gestió dels serveis 
municipals de Joventut. 
 
Segon.- Aprovar inicialment, d'acord amb la memòria presa en consideració, el canvi en la forma de 
gestió dels serveis municipals de Joventut, passant de ser gestionats mitjançant l’organisme autònom 
IMACT, a ser gestionats, a partir del dia 1 de març de 2012, directament i de forma indiferenciada per 
l’Ajuntament de Tortosa, incorporant-se com unitat administrativa a l'Àrea de Serveis a les Persones. 
 
Tercer.- Assumir, amb efectes 1 de març de 2012 i pel que fa als serveis municipals de Joventut, la 
subrogació per l’Ajuntament de Tortosa com ens matriu en la posició jurídica de l’organisme autònom 

  7 / 40 



IMACT, en relació amb els béns, drets i obligacions existents en aquesta data relatius als referits 
serveis de manera que aquests quedin incorporats al patrimoni de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Quart.- Assumir també amb efectes 1 de març de 2012 la subrogació per l'Ajuntament de Tortosa del 
personal adscrit als serveis de Joventut que comporta la modificació de la forma de gestió del servei 
acordada en relació amb els drets i obligacions que es deriven dels contractes de treball formalitzats 
amb el personal adscrit als referits serveis, amb la corresponent previsió de llocs en la plantilla de 
personal laboral de l'Ajuntament i dotació pressupostària corresponent. 
 
Cinquè.- Sotmetre a informació pública els acords anteriors durant el termini de trenta dies, tant al 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, com amb la inserció d’anuncis al BOP de Tarragona i al DOGC. 
 
Sisè.- Disposar que, si no es formula cap al·legació durant el corresponent tràmit d’informació pública, 
els acords precedents esdevindran aprovats definitivament, de forma tàcita, sense cap més tràmit. 
 
Setè.- Facultar a l’Alcalde per a realitzar tots aquells actes i tràmits que resultin necessaris per a 
l’execució dels acords anteriors, així com per atorgar o subscriure tots aquells documents adients a 
aquesta finalitat. 
 
Vuitè.- Notificar els anteriors acords a l'organisme autònom IMACT, als treballadors afectats, així com 
al Comitè d'Empresa de l'Ajuntament. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell qui manifesta que votaran a favor del canvi en la gestió de 
joventut. Era un tema que nosaltres mateixos havíem indicat alguna vegada, ja havíem extret turisme 
de l'institut i ens faltava joventut. Confiem que tot i les restriccions pressupostàries que poguéssim 
tenir, la política de joventut a Tortosa incremente una mica la seva intensitat en els propers anys, 
perquè ho hem vist una mica baix de tot. De tota manera el canvi en la forma de gestió, el trobem 
perfecte i votem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Monclús. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que també votarà que sí òbviament, 
perquè en aquest canvi de la forma de gestió, ara el que sí que esperem és que això també serveixi 
per a reforçar la gestió de l'àrea de joventut, perquè ara en aquests moments és quan més es 
necessita per tirar endavant iniciatives que els puguin ajudar, que donen més activitat a la ciutat i 
també al mateix temps que es pugui reforçar el punt d'informació juvenil, perquè així podem potenciar 
l'assessorament al jove tortosí. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta l'abstenció del seu grup. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb divuit 
vots a favor, corresponents als regidors dels grups CiU, ERC, IETE, PP i PxC, i dos abstencions 
corresponents als regidors del grup municipal  del PSC 
 
 
06. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL D'AQUEST AJUNTAMENT MITJANÇANT 
L'AMORTITZACIÓ DE DIVERSES PLACES OCUPADES EN RÈGIM D'INTERINITAT. 

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
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Atesa la necessitat de minorar la despesa corrent d’aquest Ajuntament en el Pressupost municipal per 
a 2012, derivada de l’actual situació de crisi econòmica, la qual cosa obliga a obtenir una major 
eficiència en la prestació dels serveis municipals amb menys mitjans personals i materials, optimitzant 
els existents.  
 

Vist l’expedient instruït per a la modificació de la plantilla de personal funcionari i laboral d’aquest 
Ajuntament mitjançant l’amortització de diverses places actualment ocupades en règim d’interinitat. 

 
Atès allò que disposa l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, pel que fa a la potestat d’autoorganització dels ens locals. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió tinguda el 
dia 28 de desembre de 2011. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal funcionari i laboral d’aquest 
Ajuntament consistent en l’amortització de les següents places actualment ocupades en règim 
d’interinitat: 
 
A) Personal funcionari: 
Àrea de Serveis a les Persones: 
1 plaça d’auxiliar administratiu/va, de Cultura, ocupada per Rosa Alba Carles Esmel. 
Àrea de Promoció de la Ciutat: 
1 plaça d’auxiliar administratiu/va, de Festes, ocupada per Elisabet  Díaz Ferreres. 
 
B) Personal laboral: 
Àrea de Serveis Centrals: 
1 plaça de tècnic/a de Participació Ciutadana, ocupada per Ester Galindo Gómez. 
Àrea de Serveis a les Persones: 
1 plaça d’auxiliar administratiu/va, d’Acció Social, ocupada per Carmen Brullet Pérez. 
Àrea de l’Espai Públic: 
1 plaça d’auxiliar administratiu/va, de Serveis Urbans, ocupada per Alba Pulgarín Maroto. 
1 plaça d’oficial primera, de Logística i Manteniment, ocupada per Ernesto Martí Curto. 
1 plaça d’operari especialista, de Neteja, ocupada per Juana Andújar Peña. 
 
Segon.- Sotmetre el present acord al tràmit d’exposició al públic durant el període de quinze dies, 
comptadors des de l’endemà hàbil a la data de la darrera publicació del corresponent anunci al BOP 
de Tarragona i al DOGC. 
 
Tercer.- El present acord esdevindrà aprovat definitivament de forma tàcita si durant el període 
d’exposició al públic no es formula cap al·legació o reclamació. 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Matilde Villarroya  
 
Tot seguit pren la paraula per presentar la proposta la Sra. Matilde Villarroya qui manifesta que des de 
l'any 2008, l'Ajuntament de Tortosa està prenent mesures per fer front a una crisis econòmica i 
financera que cada cop s'està accentuant més i que està deixant els seus efectes a nivell global, a 
nivell de l'Estat espanyol i a nivell del nostre municipi. Des de que estic aprovant pressupostos m'estan 
sentint parlar de mesures d'austeritat i d'ajustament de la despesa i una d'aquestes mesures és la 
racionalització del que és l'estructura organitzativa. El nostre Ajuntament el que necessita és una 
racionalització de l'estructura per millorar l'eficiència organitzativa, és a dir, fer el que toca fer amb els 
recursos necessaris i estrictament necessaris. És per això que ens hem trobat que durant els anys de 
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bonança econòmica que malauradament nosaltres no ho hem pogut viure, l'Ajuntament va créixer 
d'una manera desmesurada, de manera poc planificada i en certa manera poc racional i ens hem 
trobat que tenim una sèrie de llocs de treball, que estan ocupats i que estan dotats de poc contingut o 
que realment no s'ajusten al plantejament de govern que fa l'actual govern. Les mesures no són 
noves, s'han anat prenen des de l'any 2008 en format principalment de no cobrir places de jubilació, 
les persones que s'anaven jubilant a aquest Ajuntament no s'anaven cobrint. Era una forma d'aprimar 
l'estructura. Posteriorment a l'any 2009 ja es va optar per no donar continuïtat als relevistes que 
cobrien jubilacions parcials amb la qual cosa també s'ha anat millorant l'estructura, però finalment 
hem tingut que arribar a l'amortització de llocs de treball que estan coberts de forma interina, personal 
funcionari i laboral. Evidentment no és una mesura agradable, però el que és cert és que l'Ajuntament 
de Tortosa no està aïllat del món i evidentment les mesures que s'estan prenent fora tant als sectors 
públics com privats han acabat arribant al nostre Ajuntament.  
 
Les persones que estaven ocupant aquestes places sabien perfectament que es tractava 
d'ocupacions de forma interina, és  a dir, no havien passat cap tipus d'oposició per a cobrir-les i que en 
qualsevol moment, tant quan la plaça es cobrís o s'amortitzés com és el cas, haurien de deixar 
d'ocupar-la. És per això que s'ha optat per l'amortització de set places de caràcter funcionari i laboral 
que ara procediré a nomenar.  Les places que s'amortitzen són: Personal funcionari: l'àrea de Serveis 
a les Persones, una plaça d'auxiliar administratiu de cultura i a l'àrea de promoció de la ciutat, una 
plaça d'auxiliar administratiu de Festes. Pel que fa al Personal laboral, les places que s'amortitzen són: 
en l'àrea de Serveis Centrals, una plaça de Tècnic de participació ciutadana, a l'àrea de Serveis a les 
Persones, una plaça d'auxiliar administratiu d'Acció Social i a l'àrea d'Espai Públic, una plaça d'auxiliar 
administratiu de Serveis urbans, una plaça d'Oficial Primera de logística i manteniment i una plaça 
d'operari especialista de neteja.  
 
Intervenció del Sr. Casanova  
 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova qui manifesta que en principi Sra. Villarroya, jo entenc 
perfectament el que ens ha explicat de racionalitzar en fi, amb això no trobem cap motiu per discutir, 
l'única cosa és que si que també és veritat que és un drama que set persones, set famílies hagin 
d'anar al carrer. No només és això, sinó que com vostè diu seran més, perquè hi hauran jubilacions 
l'any que ve que no es cobriran i per tant el nostre vot serà negatiu.  
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que l'únic que vol fer és canviar el sentit del vot 
que vaig expressar en la Comissió Informativa en lo sentit de que aprovàvem aquesta mesura i passar-
la en lo sentit de que ens abstenim davant d'ella. El motiu és molt clar, és una raó i és un tema molt 
delicat i no solament és molt delicat sinó que profundament humà i social el que es planteja i s'ha 
d'anar en molta precaució i molta prudència, però també passem a l'abstenció pel fet de que a 
l'oposició, als grups que estem a l'oposició crec jo que no se'ns ha donat una informació a fondo de 
quins criteris s'han utilitzat per a seleccionar les persones i determinar els llocs de treball que tenien 
que ser amortitzats etc. No se'ns ha informat a fons i crec que nosaltres hauríem de ser i com que es 
tracta d'un tema humà i d'un tema molt delicat, un tema de profund rail social, l'oposició, tots els 
grups, tot l'Ajuntament i tot el Ple tindria que ser partícip de la formació dels criteris i en base a 
aquesta formació de criteris seleccionar les persones, els llocs de treball i tot això i la possibilitat 
alternativa i hipotètica si hagués pogut ser de reduir el número de llocs de treball acomiadar per la 
reducció d'altres partides que podrien ser reduir-se en benefici de les persones.  
 
També estem d'acord en la regidora de que fa falta una racionalització, un estudi de racionalització i 
de l'organització de l'Ajuntament de Tortosa que procure en els mateixos recursos o amb menys 
recursos maximitzar la seva rentabilitat i la seva actuació, aquí també crec jo que tindríem que 
participar, no estar informats, sinó participar els grups de l'oposició com participa l'equip de govern 
amb tot el dret i amb tota la correcció.  
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Intervenció del Sr. Forcadell  
 
A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que és evident que els temps són difícils i 
que cal prendre mesures. De fet compartim inicialment la diagnosi de que  probablement calgui 
redimensionar la plantilla de l'Ajuntament de Tortosa, una altra cosa és com fer-ho, una cosa molt 
diferent és com fer-ho tant en el fons com en la forma.  
 
En relació a aquests set acomiadaments que es van anunciar als interessats el dia 22 de desembre, a 
la premsa el matí del 23 de desembre i en Comissió Informativa al migdia del propi 23 de desembre, 
cosa que novament crec que és francament millorable des del punt de vista de la relació del govern 
municipal amb l'oposició, aquests set acomiadaments entenem que no estan dins d'un marc, que no 
formen part d'un pla, que no formen part de cap criteri que se'ns hagi explicitat com a mínim als 
portaveus de l'oposició i que no és el que tocava.  
 
Si coincidim en la diagnosi de que cal redimensionar la plantilla de l'Ajuntament de Tortosa, el que 
hauríem de fer és planificar com fer-ho, no agafar i dir que acomiadem a una persona de cada àrea, a 
una persona de cada servei i a qui li toca pos li toca. Per tant suposo que es tard per a això, però jo 
crec que les coses es podien fer millor i crec que el que hauríem de fer es assentar-nos i mirar com en 
un termini de tres, quatre anys redimensionem la plantilla d'aquest Ajuntament. Tenim un document, 
que no sé si el tenim o no el tenim, però està fet,  que és la relació valorada de llocs de treball i ara el 
que cal és veure on volem arribar des del punt de vista de veure quanta gent cal que treballi per a 
l'Ajuntament de Tortosa. Des del nostre punt de vista, evidentment, el camí era el que fins ara s'havia 
estat practicant i que no havia generat cap queixa per part d'aquest grup municipal, que era en la línia 
de les jubilacions i les pre-jubilacions, pre-jubilacions que sembla ser que a partir de l'any 2012 
segons diu el nou govern de l'Estat, no es podran fer. Tenim un instrument menys per a procedir a 
aquesta disminució, a aquesta disminució i aquesta renovació de la plantilla de l'Ajuntament, però això 
no lleva que fem una projecció a varios anys vista i busquem un objectiu, no es pot afrontar una 
qüestió tant delicada com aquesta, acomiadant gent d'un dia per a l'altre. No és una solució o no 
forma part de la solució per als problemes que té Tortosa, engreixar encara més la llista de l'atur i no 
veiem quin és el criteri que ha inspirat aquests acomiadaments, tan senzill com això, quin és el criteri 
des del punt de vista d'assolir un determinat objectiu en relació a la plantilla de l'Ajuntament de 
Tortosa? Si el criteri és un de cada àrea, no és un criteri seriós, serà el seu criteri, però no és un criteri 
seriós. A altres organismes, que tenen molt a veure en nosaltres com l'EMD de Jesús o l'Hospital de 
Jesús també, sembla que a Jesús fan molt bé les coses Sr. Panisello, han iniciat processos de diàleg 
que han acabat en mesures d'un sacrifici col·lectiu per part del personal per a evitar precisament 
acomiadaments. Enlloc d'iniciar aquest diàleg, aquest debat en l'antelació suficient com per a evitar 
estar on estem avui, que és en set persones d'aquí un rato formalment al carrer i en una plantilla que 
està debatent sobre un sacrifici  parcial d'una part de la plantilla per a renunciar a part del 
complement de productivitat, podríem haver fet un debat seré  en que tots i quan parlo de tots, parlo 
dels treballadors que avui es veurien afectats per aquesta rebaixa en el complement de productivitat, 
però també dels Caps d'Àrea, que no es veuran afectats per aquesta rebaixa del complement de 
productivitat i també d'aquesta estructura política, perquè si hem de fer un esforç el fem tots i si ho 
fem en temps a lo millor fent un esforç tots evitem el que ara està passant que són aquests 
acomiadaments.  
 
A mi em costa molt entendre  com acomiadem a set persones, demanem un esforç més, perquè ja en 
porten alguns a una part dels treballadors de l'Ajuntament de Tortosa i mentre el capítol 
d'indemnitzacions per assistència a òrgans de govern d'aquest Ajuntament puja un 20% i casi 60.000 
euros, és difícil d'explicar, és bastant difícil d'explicar i per tant entenem que ni en el fons en aquests 
acomiadaments, ni en la forma sense iniciar un diàleg en temps que ens pogués fer possible arribar al 
dia d'avui en una solució pactada evitant aplicar aquestes estisorades indiscriminades i és una 
llàstima que ens haguem de veure com ens veiem avui. Nosaltres votarem en contra de la modificació 
de la plantilla per les raons que he exposat.  
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Intervenció del Sr. Alcalde  
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta que independentment que li conteste desprès 
la Sra. Villarroya, com el Sr. Forcadell segueix amb la tècnica de mesclar-ho tot aquí, ni hem parlat de 
complements de productivitat, no estava aquí, però el Sr. Forcadell ho ha introduït, ni la retribució de 
la Corporació municipal i també ho ha introduït, llavors jo l'únic que li puc dir és si el Sr. Forcadell 
hagués tingut a bé assistir a la felicitació dels treballadors de l'Ajuntament de Tortosa que es va 
celebrar el passat dia 23 a aquest mateix Saló de Plens, m'hagués pogut sentir el que vaig dir i per 
tant, primera, s'hagués pogut estalviar aquests comentaris, perquè no tocaven, no estem discutint això 
ara aquí, però si vostè ho vol ficar hagués sapigut que vaig dir, primera, que era un malentès per no dir 
una incidia o una infàmia, dir que aquestes mesures, les mesures complementàries que puguin 
afectar a la retribució de la plantilla de l'Ajuntament de Tortosa, només afectarien a determinats 
treballadors i que no afectarien a la retribució dels representants polítics, és a dir, als vint-i-un 
regidors. Vaig dir que això era fals, no ha sigut mai voluntat d'aquest govern municipal i mentre ha 
estat aquest govern municipal, això no ha succeït mai i quan s'han aplicat mesures salarials a 
l'Ajuntament de Tortosa, han estat universals per a tots, des del primer fins a l'últim treballador, això 
ha estat així i continuarà així i segona, quan s'han aplicat mesures d'ajustament salarial a l'Ajuntament 
de Tortosa, la retribució de tots els regidors i regidores de l'Ajuntament de Tortosa, se'ls hi han aplicat 
els ajustos més algo més sempre, no per l'estalvi que generaven, sinó per l'exemple que generaven i 
que això continuaria sent així i que quan es prenguessen aquests ajustaments, mentre aquest senyor 
fóra Alcalde, es seguiria exactament el mateix criteri, però que ara no estàvem discutint això i no 
estem discutint això i a més a més, el Sr. Forcadell ha deixat anar el tema de les indemnitzacions i no 
sé què de la Corporació puja no sé quan, sí, en relació a l'anterior pressupost que era fet un anterior 
mandat i en una diferent composició del Ple municipal, perquè evidentment hi han més grups, hi han 
més portaveus, hi ha un altra distribució de la Corporació i això no vol dir que ningú cobre més, ningú 
cobra més, no ho deixi així damunt la taula com si a més a més s'hagi incrementat, no, fem la 
demagògia que volguéssem, però a la vegada siguem clars, cap regidor cobra més, cap grup polític 
cobra més, al contrari, també en los grups polítics es va fer un ajustament i ja els avanço ara, perquè 
està pressupostat i ens ho haurem de trobar als propers mesos, que també hi haurà un ajustament a 
la baixa en relació del que cobra cadascuna de les formacions polítiques d'aquest Ple. Per tant avui no 
estàvem parlant d'això ni estàvem parlant de productivitat, ni estàvem parlant de lo altre, però com 
que ho introdueixen vostès saben de forma absolutament certa que si ho introdueixen jo els 
contestaré, perquè certes coses no les deixaré passar i aquestes no les deixo passar. Vostès es poden 
posicionar en contra del que creguin convenient legítimament, però si mesclen coses, no. Hem quedo 
en la part positiva de que el grup d'Iniciativa es necessita una reestructuració, una redimensió del 
personal i que s'haurà de procedir, no diem de quin, però s'haurà de prescindir de personal. Aquesta 
és una reflexió bastant assenyada.  
 
Intervenció del Sr. Monclús  
 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que la posició del grup d'Esquerra 
Republicana serà de votar que no. Pensem que s'ha d'estudiar el redimensionament de la plantilla 
entre tots, això s'hagués tingut que consensuar també una mica amb l'oposició i amb el personal de 
cada equip o cada àrea de treball i probablement s'hagués pogut aconseguit el que tots volíem, que és 
que aquesta gent hagués seguit treballant i a més que se'ls ha enunciat damunt de Nadal. Per tant 
nosaltres votarem que no.  
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que revisar les estructures de les institucions, 
buscar l'eficiència és una reflexió que està a l'ordre del dia i certament s'ha de fer, però jo crec que és 
essencial fer-ho d'una forma conjunta amb els representants dels treballadors. Bàsicament la nostra 
argumentació en aquest tema que volem argumentar el nostre vot contrari, justament està relacionat 
en que és imprescindible que qualsevol institució que vulgui emprendre mesures de reforma de les 
estructures del seu personal funcionari i laboral i d'altres, que hagi diàleg social, que hi hagi pacte 
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social, és un sistema bàsic de la nostra democràcia, no podem perdre de vista això i per tant els 
sindicats també han de reflexionar el mateix que els partits polítics, però han d'anar de la mà i per tant 
reclamem aquest diàleg social i aquest pacte social, algun grup municipal ho ha dit, dintre de la nostra 
municipalitat, a l'Entitat  Municipal Descentralitzada de Jesús s'ha fet i s'ha fet bé, perquè hi ha hagut 
pacte social, perquè els treballadors fins i tot han votat de forma secreta i han acceptat aquest pacte 
social i per tant per nosaltres, la premissa és de que existeixi el diàleg social i el pacte social abans 
d'adoptar una mesura d'aquestes característiques. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde  
 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que em torno a congratular de les 
felicitacions constants i reiterades a la gestió de l'EMD, cosa que m'alegra, el que desprès no entenc 
és com vostè a la mateixa EMD vota en contra, es fan molt bé les coses, ho dic fora, però a l'hora de 
l'EMD voto en contra.  
 
Intervenció de la Sra. Villarroya  
 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Villarroya qui manifesta que es congratula de que tots s'hagin donat 
compte de que cal una re-dimensió del nostre Ajuntament i que hi han llocs que estan infraocupats i 
que realment cal un ajust, entenc que tots els grups en són conscients d'això i això a mi me'n alegra.  
 
Desprès una altra són les actituds de dir que no ho farien, jo penso que realment això és una decisió 
que s'ha de prendre quan s'està al govern, des de fora del govern potser és molt més fàcil ser 
solidaris, a nosaltres també ens agradaria, evidentment, però hem de ser conscients de que no vivim 
en una bombolla i que l'Ajuntament de Tortosa igual com els altres Ajuntaments i altres institucions i 
molt abans de nosaltres com és el sector privat ha tingut que prendre mesures d'ajust i per lo tant les 
hem de prendre i és el que hem fet, hem pres decisions i pensem que són decisions responsables. 
Algú ens acusa de les formes, personalment crec que ho hem fet prou bé, hem parlat amb els 
interessats, cosa que tampoc hagués sigut necessària, però pensem que hem de donar la cara, 
nosaltres el que hem fet és primer que res cridar a les persones que es veien afectades per 
l'amortització dels seus llocs de treball i se'ls ha explicat el per què i desprès immediatament desprès, 
al dia següent s'ha parlat amb el Comitè i desprès amb els membres de la Comissió de Serveis 
Centrals. Creiem que aquest és el procediment. Primerament s'ha d'informar als interessats i així ho 
vam comunicar al comitè i ens va dir que estava d'acord, en el moment en què s'ha fet? Doncs s'ha fet 
ara perquè s'aprova el pressupost i s'ha d'aprovar la plantilla i malgrat encara no són efectius aquests 
acomiadaments i no ho seran fins al gener o fins i tot al febrer. Entenem que se'ls ha d'avisar 
prèviament i per això s'ha fet ara, se'ls hi ha dit en aquests moments perquè aquests senyors ho 
haguessen vist a la plantilla de l'Ajuntament i haguessen dit, escolta, m'ho haguessen pogut dir, per lo 
tant s'ha fet el procés, s'ha fet en aquest moment precisament per això i malgrat que això no es 
notificarà fins més endavant. Per lo tant entenem que les formes han sigut les adequades. Ens 
demanen diàleg, entenem que això és una decisió que s'ha de prendre i moltes vegades això, em 
sembla que era el Sr. Monclús qui ho deia, que s'hauria de parlar amb el personal, però parlar amb el 
personal és molt complicat, perquè darrera de llocs de treballs hi han persones i és molt difícil ser 
objectiu, perquè aquest és amic meu, l'altre és company, llavors creiem que això és una decisió que 
s'ha de prendre i s'ha de prendre sense pensar amb les persones que ocupen el lloc, s'ha de pensar 
amb els llocs, si són realment necessaris, això es va fer i es va parlar amb els diferents serveis i els 
diferents serveis els hi vam demanar que fessin un intent de racionalització de cadascun d'ells i que 
ens fessin una proposta i cada servei ha fet els deures i ens han fet una proposta, hi han serveis que 
això no es pot fer, per què? Hi han serveis que l'any vinent hi han varies jubilacions i amb el qual 
estaven desmantellant el servei, però els serveis en els quals els seus caps de serveis i els seus 
regidors ens han fet la proposta, el diàleg s'ha produït. El Comitè d'Empresa reclama més diàleg? És 
possible, però és molt difícil arribar a un acord amb el Comitè d'Empresa i més fer-los veure que 
aquests llocs de treball no són necessaris quan ells coneixen a les persones que hi han detràs. Per 
tant, entenem que les formes s'han seguit, potser vostès no tenen la mateixa opinió i creiem que la 
mesura és una mesura indispensable, que hem arribat fins al final i per això ho hem dit ara, hem 
intentat tancar el pressupost sense afectar al personal, però finalment ha sigut impossible i aquest ha 
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sigut el motiu, hem estat esperant fins a l'últim moment per a poder-ho fer viable i intentar no tenir 
que tocar-lo, però al final ha tingut que ser així, lamento molt que no estiguin d'acord, però agraeixo 
molt que almenys públicament reconeguin que s'ha de fer una redimensionalització  del nostre 
Ajuntament.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde  
 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui insisteix amb el que deia la Sra. Villarroya i puntualitzar 
un aspecte. Tot aquest procés s'ha fet i s'han fet les consultes que s'havien de fer en l'àmbit de 
cadascun dels serveis, però és una decisió que són decisions difícils i decisions que s'han d'assumir la 
responsabilitat. En aquest cas, jo com a màxim responsable i l'equip de govern assumim 
exclusivament la responsabilitat i no hem d'anar ara a explicar tot el procés que s'ha fet, la 
responsabilitat ens toca assumir-la a l'equip de govern i l'assumim, aquesta vegada i tantes vegades 
com faci falta, entre altres coses perquè la gent ens va elegir per prendre decisions en la mesura de lo 
possible encertades i adequades i en aquest moment la decisió s'havia de prendre i per tant no ens 
volem excusar en no sé qui o en les propostes. S'ha fet el que s'havia de fer i les decisions al final les 
acaba assumint l'equip de govern.  
 
Intervenció del Sr. Forcadell  
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell qui manifesta que tornant a la necessitat de re-dimensió del 
Capítol de personal de l'Ajuntament, que quedi clar que el Capítol de personal ha generat molta 
literatura en aquest Ajuntament, és una de les constants dels debats de pressupostos i jo que he 
revisat actes de quan el Sr. Alcalde estava a l'oposició, bé, ja sabem sempre el tracte que se li ha 
donat al Capítol I de personal en relació a les pujades i a les baixades. La Sra. Villarroya diu que ella 
sempre ha viscut en retallada constant, no, però entre els anys 2008 i 2009 el Capítol de personal a 
aquest Ajuntament puja un 28%, és que clar, entre els anys 2008 i 2009 puja un 28%, el 2010 baixa 
un 11%, el 2011 s'estabilitza i ara es planteja un altre 11%, estem tornant inclús quantitativament, 
estem tornant als nivells de l'any 2007, hem pujat i ara estem baixant, quantitativament estem 
100.000 euros per damunt avui que a l'any 2007. És evident que ha pujat perquè ha hagut 
aplicacions d'inflacions etc, però hem fet la pujada i la baixada, la re-dimensió de l'Ajuntament de 
Tortosa ja ho hem dit , pensem que ha d'anar fonamentalment per l'amortització de les places que hi 
hagin per jubilacions i allò que es pugui generar de pre-jubilacions o si volen parlem d'una planificació 
concreta a tres, quatre anys que inclogui en funció de la relació valorada de llocs de treball i de les 
intencions conjuntes de tots els grups un pla de reestructuració, però a “bote pronto” fer aquests set 
acomiadaments no està dins de cap lògica d'aquestes i quan jo abans parlava de la possibilitat 
d'arribar a un pacte col·lectiu d'esforç col·lectiu per a intentar evitar els acomiadaments, no és que 
barrege coses Sr. Alcalde, és que té molt a veure, perquè precisament i li tornem a dir i li hem citat 
exemples de llocs on van començar aquest debat i aquest diàleg amb el personal. Sra. Villarroya, vostè 
que diu que és molt difícil parlar amb el personal,bueno, doncs vostè li pregunta al Sr. Pere Panisello 
com ho ha fet a Jesús i pregunta a la gent que gestiona l'Hospital de Jesús a veure com ho han fet a 
l'Hospital de Jesús, perquè el resultat ha sigut esforços col·lectius que han evitat acomiadaments i 
aquest debat i aquest procés aquí no s'ha fet, llavors com volen que compartim una decisió en la que 
sembla que no s'ha fet el procés per a intentar evitar-ho, com volen que compartim això, insisteixo, no 
és barrejar-ho, és que aquest pacte col·lectiu i deixar clar, jo ja entenc que si hi han  restriccions també 
hi hauran restriccions per als càrrecs públics i per als Caps d'Àrea, però el que tenim avui damunt de 
la taula és només una proposta al personal de que renuncien a la meitat del complement de 
productivitat, no hi ha cap altra proposta en relació als demés i no em digui que no és veritat Sr. Bel, 
perquè ho sap tothom, ha sortit a la premsa i estan cada dia els treballadors reunint-se a veure que 
fan pobres i és clar vostè ja ha soltat el globo sonda del 3% de la massa salarial bruta del personal i en 
canvi no ha acompanyat aquest globo sonda de unes afirmacions clares de que les restriccions i de 
que l'esforç serà entre tothom i per tant insisteixo, acomiadaments sense criteri que no estan dins 
d'un procés de reestructuració de l'obra que és en lo que nosaltres estaríem disposats a participar. Per 
tant ja els hi hem dit que votarem en contra.  
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Intervenció del Sr. Alcalde  
 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Forcadell que no m'escolta, no em vol 
escoltar, ni té absolutament cap interès d'escoltar-me. Diu que he soltat el del 3% sense dir clarament 
una proposta alternativa, no m'escolta, li he dit que davant d'aquesta mateixa sala, el divendres, plena 
dels treballadors que van voler assistir a la recepció, vaig clarificar per a que ningú tingués cap dubte 
el posicionament, avui ho he tornat a fer i em diu que no ho faig. Vostè no em vol escoltar, Sr. 
Forcadell vol vendre la seva pel·lícula i vol veure si arreplega  quatre vots legítims a qualsevol altre 
puesto. Hem diu que ha repassat actes i que al 2008 i 2009 puja el pressupost, home sigui rigorós,  si 
repassa actes i es pren la molèstia de repassar actes, sigui rigorós, repasses una cosa tant important 
com és la relació de la plantilla de cada pressupost i compare i mire si puja o no puja respecte al 
2007, digui no és que en total està igual, home del 2008 al 2009 quina circumstància es va produir 
que va fer incrementar això? Què va ser? La contractació  a “tuteli mundi” de gent de Tortosa per part 
de l'Alcalde i per part de la regidora de personal? O va ser que al pressupost del 2009 respecte al del 
2008 es va incorporar per exemple tota una Escola Taller que implica la retribució dels 48 alumnes 
més les 7 persones de professors que es van incorporar? Què potser és aquesta l'explicació d'aquest 
increment Sr. Forcadell? Potser és aquesta? Hem de ser rigorosos, és molt fàcil això, mire els llocs de 
treball ocupats a un lloc, l'any que vulgui comparar i els llocs ocupats i descompte aquests que són 
absolutament temporals i que venen absolutament finançats per altres organismes com és en aquest 
cas el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i llavors podrà comparar i llavors podrà 
fer un exercici i dir no Sr. Bel vostè ha incrementat la plantilla de l'Ajuntament, faci aquest exercici i 
llavors ve aquí i ens dóna les explicacions oportunes, perquè no s'ha incrementat la plantilla de 
l'Ajuntament, no s'han creat nous llocs de treball, no s'han fet, perquè és així i quan s'incrementa el 
Capítol I, s'ha incrementat per circumstàncies molt clares i molt explicables i ens diu que ara hi tornem 
a estar, doncs comparem aquest pressupost amb el pressupost de l'any 2007 o amb altres 
pressupostos i mirem llocs de treball i desprès quan haguéssem de discutir tot l'altre, doncs ja ho 
farem. Una altra vegada el tema de Jesús, m'encanta que fiquen com a referència la gestió del Sr. 
Pere Panisello a Jesús, els hi recordaré això a les properes eleccions municipals, són realitats 
diferents, no té res a veure l'EMD de Jesús amb la realitat de l'Ajuntament de Tortosa, absolutament 
res i tampoc té res a veure la realitat, diu els gestors com si l'Ajuntament de Tortosa no tingui res a 
veure amb l'Hospital de Jesús, és l'Ajuntament de Tortosa el titular i el responsable de tot el que es fa, 
no mire al Sr. Panisello, mirem a mi, sí, Sr. Forcadell, jo entenc que li sap mal que ens surtin bé les 
coses i que la seva fixació ja estaven afilant les destrals també en relació a l'Hospital de Jesús i es van 
quedar, van tenir que tornar-les a “envainar  i ja les envainaran” una altra vegada. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté qui manifesta dues coses. De la nostra intervenció no es pot 
desprendre simplement de que estiguéssim d'acord en racionalitzar l'estructura del personal del 
nostre Ajuntament. Dèiem que qualsevol reflexió al voltant de les estructures de personal de les 
institucions hi ha una premissa bàsica, diàleg social que condueixi al pacte social i això no s'ha produït 
i per això el nostre vot contrari i desprès una puntualització de cara al meu posicionament en altres 
escenaris institucionals, la revisió del conveni de l'EMD de Jesús amb el personal va comptar amb el 
meu vot a favor. Jo a l'EMD de Jesús he votat tres ocasions en contra de les modificacions del 
pressupost i del pressupost 2012 per un incompliment del conveni entre l'EMD de Jesús i el nostre 
Ajuntament que suposo que desprès tindrem l'oportunitat de parlar-ne. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb dotze 
vots a favor, corresponents als regidors del grup municipal de CiU, set vots en contra corresponents 
als regidors dels grups municipals del PSC,ERC, IETE i PxC, i una abstenció corresponent al regidor del 
grup municipal  del PP. 
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07. DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA PER 
A L’EXERCICI 2012. 

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 2012 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 28 de desembre de 2011, al Ple Municipal, proposo l’adopció del següent acord: 

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Tortosa per a l’exercici 2012, 
que inclou el dels organismes autònoms i els estats de previsió de despeses i ingressos de les 
societats mercantils municipals i entitat pública empresarial local, segons el següent detall: 

 Despeses € Ingressos € 

PRESSUPOSTOS DE L’AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS   

AJUNTAMENT 28.998.520,45 29.652.443,23 

FIRES 274.055,00 424.100,00 

IMACT 385.229,38 385.229,38 

TOTAL PRESSUPOSTOS DE L’AJUNTAMENT I ORGANISMES 
AUTÒNOMS 29.657.804,83  30.381.067,04 

  

PREVISIONS DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS 
MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL i ENTITAT 
PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL 

  

GUMTSA 9.912.718,54 9.912.718,54 

TORTOSASPORT S.L. 1.032.971,00 1.032.971,00 

TORTOSA MEDIA, S.L. 128.500,00 128.500,00 

TORTOSA INNOVA, S.L. 36.700,00 36.700,00 

GESAT S.A 19.116.654,10 19.116.654,10 

HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU 441.977,87 441.977,87 

TOTAL PREVISIONS D’INGRESSOS I DESPESES DE SOCIETATS 
MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL i ENTITAT 
PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL 

 

30.669.521,51 

 

30.669.521,51 

 

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

 

TOTAL GRUP MUNICIPAL CONSOLIDAT 

 

 

60.327.326,34 

 

51.337.279,10 

 

 

61.050.588,55 

 

52.060.541,31 

 

Segon.- Aprovar la plantilla de personal per a 2012 que consta a l’expedient. 
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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. Villarroya  
 
A continuació pren la paraula per presentar la proposta la Sra. Villarroya qui manifesta que tornem a 
estar aquí una vegada més per aprovar el pressupost municipal.  Un pressupost que com comentava 
un dia en Comissió, cada any que hem aprovat ha anat a la baixa, especialment pel que fa referència 
a les despeses de corrent, inversió no fa falta mencionar-ho i avui abans de començar a donar xifres, 
m'agradaria explicar quins són els condicionants d'aquests pressupost i que ens han portat a una 
davallada del 6% com ara veuran.  
 
En primer lloc, hem tingut que tenir varies coses en compte, la primera com tothom sap, estem en una 
situació econòmica repeteixo i em semblo que em repeteixo moltíssim amb el tema, però és la que 
tenim, una situació econòmica i financera greu, estem veient el que està passant a altres països, 
Itàlia, Portugal, Grècia, aquí no estem aïllats, continuem amb aquesta situació i sembla que cada 
vegada s'està agreujant més. El 2012 és un any molt incert i per lo tant estem una mica a l'espera i 
això ha condicionat molt el nostre pressupost. 
 
Per una altra banda, el que ja sempre hem reclamat, una manca de definició de competències 
municipals que això el que genera és una ambigüitat en la fórmula de participació i estem assumint 
competències que els nostres ciutadans ens reclamen, però que realment no ens pertoquen i llavors 
aquí tenim un contra sentit i també condiciona el nostre pressupost.  
 
D'altra banda una reducció dràstica en els ingressos, sobretot els procedents del Capítol IV referents a 
les participacions en els tributs de l'Estat i això ha marcat moltíssim el nostre pressupost.  
 
Les subvencions de la Generalitat, evidentment també es veuen disminuïdes i a ningú se li escapa 
també la situació que està vivint la Generalitat de Catalunya i a part  d'aquestes coses, també tenim 
un aspecte tècnic que és el Pla de Sanejament. Vostès saben que tenim un Pla de Sanejament que va 
des del 2008 al 2011 i que ara tenim condicionat a la liquidació del 2011 i que encorceta el nostre 
Ajuntament, vam entrar per voluntat pròpia dintre d'aquest pla més que res perquè política financera 
ens està tutelant i això també evita que hagin desviacions i que sempre estiguéssim controlats per 
una institució superior. 
 
Finalment, ja ho he dit abans, la incertesa, no sabem quines seran les noves mesures que prendran 
les institucions superiors i que de les quals depenem i tot això genera una situació que ens ha fet fer 
unes previsions, però que som conscients que en un futur es vegin desviades per decisions que 
prendran altres i no nosaltres.  
 
Bé davant de tot això, el nostre pressupost es caracteritza com ja he dit sempre, per un ajustament i 
una reducció de la despesa. En concret anem a les xifres, estem presentant consolidat de 
51.337.279,10 euros, quan parlo de consolidat com vostès saben tant l'Ajuntament com les 
Societats, com els Organismes Autònoms i com la nova entitat pública empresarial. Això ja és una 
disminució del 5,33%  però si anem directament al pressupost de l'Ajuntament que és el que nosaltres 
normalment tractem, aquest pressupost s'aprova en 28.998.520,45 euros, això representa una 
davallada dels 6,21%  en relació a l'any anterior. Per lo tant continuem baixant.  
 
Anem a veure una mica com és el desglos en funció dels Capítols i començaré pel Capítol dels 
ingressos. Vostès saben que el capítol dels ingressos és el capítol que condiciona el nostre 
pressupost, tant entra tant podem gastar i aquest és l'objectiu, complir-lo estrictament. Pel que fa al 
Capítol dels ingressos, té la davallada aquesta del 6% i com es distribueix? Doncs bé, pel que fa al 
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Capítol I d'ingressos, que és el dels impostos directes, aquest capítol puja un 2,14%, per què puja? 
Diran que estem pujant impostos, no senyors, no estem pujant res, els impostos en el seu moment es 
van actualitzar l'IPC, però el que està pujant és per una millora de la recaptació, estem detectant tots 
aquells immobles que estan fora del padró s'estan incorporant, s'està fent una revisió bastant 
exhaustiu i voldria aprofitar des d'aquí per felicitar la gent de Gestió d'Ingressos per tota la tasca que 
estan realitzant en aquest sentit, i ens ha permès una recaptació de l'IBI que puja un 7%. No obstant, 
també veuran que hi ha una part d'aquests impostos i em diran puja un 2% i en canvi l'IBI puja un 7%, 
sí però hi ha una part que són les plusvàlues que ens baixa, tenim aquí una baixada del 27% i 
evidentment això també afecta i és entre les dues es queda en un 2,14%.  
 
Pel que fa referència als impostos indirectes tenim l'ICIO i amb una previsió a la baixa, que és una 
previsió que hi ha una disminució del 60,1% de l'impost. En concret amb l'ICIO m'agradaria fer un 
apunt, perquè l'ICIO és un dels impost amb els quals havien hagut ingressos molt alts, tinc aquí una 
gràfica que no els hi ensenyaré evidentment, però que em permetran que faci una menció i és que a 
l'any 2006, per a que es facin una idea de la disminució que hem patit, l'ICIO era d'1.225.000,00 
euros i aquest any és de 395.000 euros, o sigui un quart del que representava al 2006, estem parlant 
d'una disminució molt alta, estem parlant de 900.000 euros menys i això afecta directament als 
ingressos de l'Ajuntament i per lo tant a les despeses que podrem fer, creiem que això és una 
davallada molt important.  
 
Pel que fa referència al Capítol III, que són les taxes i preus, podem dir que tenen una pujada de 
2,65% que ve a ser la pujada del IPC que han patit les taxes.  
 
Pel que fa referència al Capítol IV, que és el capítol de transferències de corrent, tornem a fer un 
esment especial, perquè aquest capítol ens baixa un 10,10% i la baixada per què ve? Doncs ve 
principalment motivada pel que són la participació en tributs de l'Estat. En relació a l'any anterior, 
estem parlant d'una baixada del 4,12%, però si comparem amb altres anys, vam arribar fins i tot a 
tenir unes participacions en tributs de l'Estat, des de l'any 2006 fins a l'any 2009 que es situaven al 
voltant dels 7.000.000 d'euros, l'any 2009 per exemple, eren 7.234.000 euros, però a partir de l'any 
2009 va haver una davallada profunda que els va situar en 5.615.000 euros. Estem parlant que hi ha 
una davallada de pràcticament 1.500.000 d'euros menys del que és la participació en tributs de 
l'Estat i a més a més, durant aquests anys hem tingut que tornar les desviacions que s'havien produït 
en el govern de Madrid quan havien fet el càlcul i que ara ens toca tornar 2.000.000 d'euros de 
desviacions de l'any 2008 i 2009. Tot això fa que avui en dia la previsió que tenim de participacions 
de tributs de l'Estat sigui 5.913.000 euros, que és el que es preveu per aquest any i per lo tant, si ho 
comparem amb altres anys, estem parlant de vora d'1.400.000 euros menys del que havia previst. 
Com poden veure les xifres comencen a ser dramàtiques, estem parlant de baixades molt importants. 
A la vegada dintre d'aquest mateix Capítol IV apreciem una baixada també en el Fons Català del 
13,14% i de les subvencions finalistes que teníem previstes la Generalitat. Tot això fa que el Capítol IV 
en conjunt baixi un 10,10% 
 
Pel que fa referència als Ingressos Patrimonials, entenem que hi ha pujada del 9,95% que correspon 
als dipòsits i dividends que reparteixen les empreses i finalment, l'alienació d'inversions en principi no 
n'hi ha prevista cap, no hi ha previst cap venda de solar i per lo tant aquí la baixada és molt important, 
perquè no pressupostem res. Per lo tant com poden veure la baixada en els ingressos és important i 
això ens situa en un pressupost de 29.652.443,23 euros. Aquest evidentment  serà el que tenim per 
despesa, no obstant cal mencionar que aquest pressupost està aprovat amb un superàvit 
corresponent per a eixugar el romanent de tresoreria de l'any anterior de 600.000 euros, per lo tant 
estem partint d'un pressupost de 29.000.000 euros.  
 
A continuació anem a veure el que tenim per a despesa. Les depeses anem a fer una mica de desglòs. 
En el Capítol I, les despeses de personal hi ha una reducció de l'11,64%, correspon a diferents 
aspectes, d'una banda, la reducció de subvencions finalistes, no és tot en llocs de treball, hi ha una 
part important corresponent a reducció de subvencions finalistes que els hi comentava abans que 
entraven per ingressos i ara no ens arriben, per lo tant hi ha una reducció i no les podem gastar, hi ha 
una reducció en les subvencions finalistes. Per altra banda hi ha les amortitzacions que es preveuen 
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de places de jubilació de l'any 2012 i les amortitzacions de les places ocupades de manera interina. 
Tot això fa que hi hagi una reducció en les despeses del capítol I del 11,64%.  
 
Pel que fa referència a la despesa corrent, veuran que hi ha un increment del 2,74%, malgrat hi ha 
una important davallada en els serveis i des d'aquí agrair a l'àrea de serveis l'esforç que han fet de 
contenció especialment en el tema de contractes, que s'ha intentat arribar al compromís amb tots els 
proveïdors d'una baixada en els contractes. Nosaltres pensem que això són costos d'estructura, costos 
fixos que són molt difícils de baixar, però hi ha una davallada important, no obstant els increments que 
es produeixen dintre d'aquest Capítol II lligats doncs a aspectes socials, com poden ser des del Capítol 
de Benestar Social, l'aportació d'una banda a cursos de formació ocupacional que ens arriben com un 
ingrés i que desprès queda comptabilitzat com una despesa, així com altres increments com el traspàs 
de Joventut, que abans estava a l'IMACT i ara està aquí provoquen un increment que fa que aquest 
Capítol II malgrat s'hagi fet un esforç important per reducció de la despesa corrent, hi hagi un lleuger 
increment.  
 
Pel que fa referència al Capítol III, que és el Capítol d'interessos, hi ha un increment important, aquest 
increment està generat principalment per la pujada del tipus d'interès i per la incorporació d'una de les 
mesures per eixugar el romanent de tresoreria negatiu que teníem que era a través de l'ICO.  
 
D'altra banda pel Capítol de transferències corrents, és un capítol que es destina per les aportacions 
tant al teixit associatiu com de les EMD's com els Organismes Autònoms i les Societats, dóna una 
davallada del 7,7%. És evident que si l'Ajuntament de Tortosa té menys recursos, també seran menys 
els recursos que tindrem per repartir, per tant s'ha produït una baixada del 7,77% . 
 
Pel que fa referència al Capítol d'inversions, Capítol VI, veuran que no hi ha despesa per inversions, no 
vol dir això que nosaltres no féssim inversions, sinó com saben des d'aquest govern s'estan canalitzant 
inversions a través de la GUMTSA i en concret hi han 8.000.000 d'euros en despesa d'inversions que 
es finançaran principalment en romanents afectats d'altres exercicis. 
 
Pel que fa referència al Capítol VII no hi ha cap transferència de capital i al Capítol VIII veuran que hi 
ha únicament les bestretes de personal i finalment veuran una davallada en el Capítol IX, que és el 
Capítol de les amortitzacions, malgrat això és de 3.000.000 d'euros i podem dir que és el segon any 
en el qual les amortitzacions del deute i la reducció del deute van ser més importants. L'any passat 
van ser de quatre milions i escaig i aquest any són de tres milions. Per lo tant estem dient que estem 
eixugant deute i reduint el deute viu de l'Ajuntament.  
 
Bé davant d'això que són les xifres que estem presentant com a conclusió dir-los que el pressupost 
que presentem avui és un reflex real de la situació que estem vivint a l'Ajuntament, hem sigut el més 
curosos possibles en lo que és la reducció i l'ajustament amb els ingressos i es fa un esforç per reduir 
la despesa i redimensionar i racionalitzar el funcionament d'aquest Ajuntament. No obstant continuem 
en una inversió important amb el que és despesa social i també veuran que hi ha una inversió en lo 
que és promoció de la ciutat i dinamització turística, perquè el que no volem és quedar-nos en un 
missatge negatiu, entenem que des de la promoció de la ciutat i de la dinamització turística serem 
capaços de generar ocupació i intentar donar una mica d'aire a aquest territori que tant ho necessita. 
 
Per lo tant, l'últim apunt és la incertesa, m'agradaria fer esment que aquest pressupost és una 
declaració d’intencions, és una guia que seguirem durant tot l'exercici, però evidentment la incertesa 
que genera que no sabem que decidirà l'Estat Espanyol i la Generalitat de Catalunya envers les 
aportacions que ens realitzarà, marquen una mica aquest pressupost.  
 
Abans d'acabar m'agradaria també agrair sobretot la implicació de l'Àrea de Serveis Centrals, de totes 
les persones que han fet possible la realització d'aquest pressupost i especialment ho centraria amb 
els Caps d'aquestes Àrees que són el Sr. Manel Loras i l'Interventor de la Corporació, el Sr. Daniel 
Nogueroles. 

  19 / 40 



 
Intervenció del Sr. Casanova 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que des del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya, estem bàsicament d'acord amb els grans números del pressupost que l’equip de govern 
ens presenten i el que passa és que no hi ha més, ja ho diuen com ho diuen els castellans, “no hay 
más cera que la que arde” per tant d'on no n'hi ha, no en pot sortir. També ens sembla que podem 
classificar l'apartat d'ingressos de seriós i acurat, perquè no hi ha més. Sembla que aquesta vegada 
no s'han inflat els números com ha passat en anys anteriors i sembla, almenys amb el tema dels 
ingressos, se'ns diu la veritat. Per tant en aquest tema no tenim res més a dir, perquè bàsicament hi 
estem d'acord.  
 
Per altra banda sí que amb el capítol de despeses, no hi podem estar d'acord amb tot. Ja hem parlat 
abans del drama d'aquestes set famílies que bueno, que perden la feina i no insistirem amb això, 
perquè ja s'ha comentat i ho deixarem aquí. No entenem tampoc com en una pujada d'impostos, per 
molt que la Sra. Villarroya digui que no s'han pujat, sí que s'han pujat, d'un 3%, taxes, impostos, 
tributs, els empleats de l'Ajuntament de Tortosa tenen una reducció de sou. Ens preguntem com 
podem fer front a més despeses amb menys sou, sembla que enlloc d'avançar, tirem enrere i tornem 
al temps de l'esclavitud. 
 
En aquest moment s’incorpora al saló de sessions la regidora Sra. Núria Chertó Roig. 
 
Prossegueix el Sr. Casanova, qui exposa que per altra banda, també em sobta o em sorprèn que dintre 
de la situació dramàtica de l'Ajuntament de Tortosa, això Sr. Alcalde ho ha dit vostè, se'ns presenti una 
despesa de 36.000 euros en premsa, no ho entenem, no sé si és que estem mantenint a tota la 
premsa des de l'Ajuntament o és que s'estan tornant favors, no ho sé. Tampoc entenem que en 
despeses de representació i atencions protocol·laris ens haguem de gastar 32.000€, creiem que 
aquestes partides s’han d’anar eliminant, vull dir, si no ens podem permetre despeses lo primer que 
hem d’eliminar és tot allò superflu. Per altra banda i amb el tema de la despesa social, si que els 
volem felicitar perquè, tot i el greu problema que tenim, podem dedicar 93.000 a atencions 
benèfiques i assistencials, ara bé, també ens preguntem si veiem la situació dramàtica de molts 
tortosins que no arriben a final de mes, que no poden pagar els rebuts bàsics: llum, aigua i tal, que no 
poden pagar el lloguer, que no poden molts ni menjar, i no són bromes, això si que no són bromes. El 
que cal exigir és a totes les entitats que reben diners de l’Ajuntament de Tortosa, un informe detallat i 
periòdic amb el nom, cognoms i motiu d’on van a parar aquests diners. O sigui, el que volem dir, és 
que cada euro que surt d’aquest Ajuntament ha de portar noms i “apellidos” i el motiu de perquè surt 
de l’Ajuntament. 
 
Per últim, i ja en això ja acabem, també ens ha sobtat molt que de més 10.000 € del pressupost de 
l’Ajuntament vagin a parar a 3 organitzacions sindicals. Entenem que aquestes organitzacions 
sindicals, que estem totalment a favor i em sembla molt correcte, però no les hem de pagar natros, 
han de viure dels seus afiliats i dels seus ingressos; no han de viure de diners públics.  
 
Per tot això que els hi he comentat, el nostre vot serà negatiu. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Xavier Dalmau, el qual expressa que, em primer lloc, voldria fer 
una queixa amb el tema del lliurament de la documentació pressupostària. Ha fet esment fa un 
moment lo company Sabaté i jo li dono tota la raó per lo que demanem, me queixo, i lo que demanem 
és que la documentació pressupostària sigui feta en un temps suficient per a que l’oposició pugui 
fiscalitzar-la en unes certes garanties de un treball ben fet i en una unitat física. Lo que no pot ser és 
que un dia, en una comissió informativa de serveis centrals, d’hisenda per entendre’ns, se mos donin 
els ingressos, al cap de una setmana se mos convoqui urgentment i se mos doni un altre “paperet” i 
ahir se’ns dona encara més papers, per la tarde rebem per e-mail informació fonamental com per 
entendre un pressupost, com són l’informe econòmic i clar, així no es pot treballar, vull dir, no es pot 
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treballar, al menys jo. Jo no sé els demés companys de l’oposició si poden treballar. T’obliguen “pos 
bueno”, a fer hores extra i no extra, o sigui, a estar-te per la nit o pel de matí, a matinar per a fer una 
cosa que es podria fer en una certa cura, en una certa previsió, en un temps determinat. Jo vull fer 
esta queixa i reconec l’esforç de l’equip de govern, l’esforç de la regidora d’hisenda, reconec lo difícil i 
treballós que és fer un pressupost de la dimensió del de Tortosa que són molts de milions d’euros, 
però bueno, tot si s’organitza i tot si es planteja d’una forma normal, ens podem entendre i treballar 
bé. 
 
Jo he votat si al caràcter urgent del pressupost, perquè clar, estem a dia 31 d’aquí a 2 dies i sinó hem 
de prorrogar los actuals. Havia de ser ara quan s’aprovi, no?. Però això no lleva que, com que entenc 
perfectament als companys que han votat que no al caràcter urgent d’aquest Ple i extraordinari, en lo 
sentit de que es podia haver planificat les coses un poquet més, entenen les dificultats i solidaritzant-
me en les dificultats que suposa fer un pressupost. 
 
Segona apreciació: Jo la valoració del pressupost 2012 la faria visualitzant un poc el pressupost del 
2011. Al 2011 en l’apartat de despeses es va fixar inicialment en 30 milions i escaig, casi 31 milions 
d’euros i es va acabar, via modificacions, en un pressupost de despeses de 49.000, perdó, 49 milions 
i escaig d’euros, es a dir, un diferencial de 18 milions i escaig d’euros, lo qual és una desviació 
important per a un pressupost que se suposa que és una previsió que hi ha que fer. 
 
En los ingressos passa el mateix. Llavors jo lo que demanaria és que bueno, que un pressupost sigui 
això: un pressupost, que és una previsió, però amb uns límits que estableix la llei. En ingressos és una 
previsió i en despeses és una fixació concreta, lo concepte de gasto i la quantia d’aquest gasto. Per lo 
tant , demanaria que, al menys, lo pressupost del 2012 que ara aprovem, es modifiqui. Entenc que un 
pressupost no pot ser un eina inflexible, rígida, però bueno, que no es modifiqui de forma tant 
exagerada com el del 2011. Dic exagerada però no dic que estigui justificada la modificació, que segur 
que ho està. 
 
Lo tercer punt, jo llegint l’informe econòmic, bé, està clar. L’escenari actual és una situació econòmica 
de crisi i ademés hi ha un problema en el finançament dels ens locals dels Ajuntaments. Això està clar 
i això doncs obliga a confeccionar uns pressupostos basats en l’austeritat. La pregunta és: fins a quin 
punt s’ha confeccionat aquest pressupost del 2012 amb criteris de vertadera austeritat ? Jo ho dic 
perquè, per exemple, en lo pressupost d’ingressos es redueix lo global en un 4,09% i, de fet, sols 
baixen 2 partides de forma important: una l’impost de construccions, instal·lacions i obres que baixa 
en un 60,10% i les transferències corrents, que per cert, jo ara quan la senyora regidora d’Hisenda 
estava parlant del component d’esta baixada i deia que era, junt amb l’impost de construccions, 
instal·lacions i obres, que baixa un 60,10%, la partida que més baixava en un 10,14% de les 
transferències corrents, deia que la baixada més important estava en la participació en ingressos de 
l’Estat que es redueix en un 4,12%. Però jo entenc que en realitat seria la més important, les 
subvencions finalistes, que les quals la major part provenen de la Generalitat, perquè baixen en un 
19,65% i que a més a més ens fiquen aquí a la relació una per una. Simplement això és un tema de 
puntualització d’apreciació, igual m’equivoco però bé, aquí queda dit el tema. 
 
Lo pressupost, hi han partida molt curioses en lo pressupost d’ingressos per exemple, en lo que és la 
partida de la IBI urbana, que al 2011 se va pressupostar 7.400.000€ i escaig euros i al 2012 se 
pressuposten 7.937.000€. Tinc que aclarir que jo estic aquí utilitzant la liquidació “pormenoritzada” a 
30 de setembre d’aquest any, que és la que tenim. Jo no tinc més. Ahir ens van donar la liquidació per 
conceptes, però no la liquidació individualitzada per partides. Per lo tant, si hi ha un error de 3 mesos, 
que es tingui en compte que no tenim altra cosa, en canvi la liquidació si que la tenim a data dels 11 
mesos del 2011. Per això jo les xifres estes que s’entengui que són a 30 de setembre. Llavors a 30 de 
setembre, en l’IBI urbana es va pressupostar per al 2011: 7.400.000 €, al 2012 se pressuposten 
7.937.000€ i al 30 de setembre hi ha executats 4.201.000€, que això vol dir lo 56,66% dels 
7.000.000€ inicials. L’IBI urbana, que jo entengui, o que jo sàpigue, es cobra entre maig i juliol, a 
finals de juliol. La pregunta és perquè esta diferència, perquè sols, a 30 de setembre, sols s’ha cobrat 
lo 56 % d’això. 
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Tenim aquí la taxa del cementiri que també xoca i és curiós de que es pressuposta al 2011: 29.000€ i 
al 2012: 62.810€, quan es va aprovar una taxa que jo crec que era superior i clar, preguntes com són 
tants d’ingressos per mantenir el cementiri. Jo dic que hi ha casos molt curiosos, hi ha una partida 
aquí, la 399: altres ingressos, que es pressuposten al 2011: 400€, s’executen diu, a 30 de setembre, 
40.080,6€, és un error evidentment d’informàtica, dic jo, i al 2012 se’n pressuposten 400. Clar, el 
percentatge d’execució al 30 de setembre són el 10.020,17%. Jo entenc que és un error. No sé, si no 
és un error doncs m’agradaria que se m’aclarís, que per això estic fent la pregunta i estic preguntant 
això. 
 
Los interessos de dipòsit ja ens ho ha explicat la senyora regidora, com és que es pressuposten 
12.000€ al 2011, es executen a 30 de setembre, hi ha executats 92.120€i es pressuposten per al 
2012: 65.000€. Bé són partides curioses al pressupost d’ingressos.  
 
Lo pressupost de despeses diu que es redueixen un 6,21% global. No obstant, puja la despesa d’una 
forma brutal en lo que són los interessos, les despeses financeres, que son d’un 56,88%, que és 
doble, està clar, jo senyalo que és així, no? És la que més puja dintre d’esta partida de despeses 
global, però també hi ha una partida important que l’hem senyalat tots al principi d’aquest Ple, que és 
lo tema de personal. S’acomiaden 7 persones i se’n jubilen 6 i, per lo que tinc entès, es prejubilen 6 
més, o sigui que seran 19 llocs de treball que baixaran a la plantilla de l’Ajuntament i que suposa una 
baixada en el pressupost de despeses de personal important, ja està bé, no discuteixo jo el tema. Ara 
bé, jo pregunto, senyor alcalde, en les partides que podríem dir d’austeritat, d’alguna forma, per 
exemple: ho ha dit lo company Casanova, la partida que fa referència a premsa, revistes i llibres, al 
2011 estaven pressupostades 49.903 euros; s’han pagat, s’han executat a 30 de setembre, 14.154€, 
lo qual vol dir un 28,36% del pressupostat i ara, això si, es baixa el pressupostat al 2012 i es deixa en 
36.50€. Jo entenc que és una partida que podria rebaixar-se encara més i aplicar el diners que 
sobressin pues a altres partides més importants que puguin haver-hi. Una partida estalvi: citaria jo el 
servei de telecomunicacions, el telèfon, que al 2011 estan pressupostats 132.00€. A data de 30 de 
setembre s’han executat, s’han pagat el 56,20%, és a dir, 74.000€ i per al 2012 s’estan 
pressupostant 162.00€, es a dir, 30.000€ més de telèfon. Bé, jo crec que podríem buscar un sistema 
d’estalvi del gasto en telèfon; no crec que sigui tan difícil d’establir un sistema, en un moment de crisis 
i en moment d’austeritat i en un moment de baixar gastos que diem superflus.  
 
Comunicacions postals: esta partida estava pressupostada al 2011 en 50.000 € i escaig. A 30 de 
setembre s’havien executat 17.000€, és a dir, un 35% i per al 2012 se’n pressuposten 64.400€, és a 
dir, 14.000€ i escaig més en comunicacions postals. Crec que és una partida que podria també 
retallar-se algo d’esta aplicació. 
 
Partides d’estalvi que jo diria aquí: atencions protocol·làries. Al 2011 es van pressupostar 30.000 € i 
escaig. S’han executat, a data del 30 de setembre, 7.000 i pico d’euros i es pressuposten per al 2012: 
32.225 € d’atencions protocol·làries. Crec jo també que es podria retallar aquí, estem en època de 
crisis, d’austeritat i hi ha que donar exemple doncs tots, en la mesura que pugéssim. 
 
Una altra partida de solidaritat, les partides de solidaritat, que són les partides benèfiques i 
assistencials, que són fonamentals en un moment en què la ciutadania està passant-ho malament i jo 
crec que totes les institucions, l’Ajuntament inclusiu, pues han de fer lo màxim que pugéssim. Jo de 
partida de solidaritat, per exemple, mencionaria aquí, la de 48.000€ que diu: atencions benèfiques i 
assistencials que hi ha pressupostat al 2011: 97.000 € i escaig, hi ha executats lo 72%, 70.000 € i 
se’n pressuposten 36.000€ per al 2012. És a dir, se’n baixen 60.000€ d’esta partida que és 
d’atencions benèfiques i assistencials, en un moment que creem que hi ha que forçar la màquina en 
tot lo que sigui l’ajuda a la ciutadania i especialment a la gent que està malament. 
 
Tenim aquí lo conveni amb Càritas que se li rebaixa 5000 €. De 30.000€ que es van pressupostar al 
2011, es baixa a 25.000€ per al 2012. Bé, Càritas és una gran institució en tots els aspectes i jo crec 
que hauria que potenciar-la, al menys mantenir el que es va pressupostar abans. També, des del punt 
de vista de la solidaritat, tenim una altra partida que es pot sumar a l’anterior, d’atencions benèfiques 
i assistencials, que al 2011 es van pressupostar 16.000€, se n’han gastat 9.200€ i ara se’n 
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pressuposten per al 2012: 10.400, és a dir, 5.600€ menys per a una finalitat de solidaritat important. 
Lo conveni especial de Càritas es manté amb els mateixos 15.000€, correcte, ja està bé. Lo conveni 
especial de la Creu Roja també es manté en 5.000 €, també està bé. 
 
A part d’estes partides, diguéssim, solidàries, hi ha partides que es basen en la millora de la gestió, 
que algo ha fet referència abans la senyora regidora i que ve amb l’informe econòmic, quan diu que hi 
ha que racionalitzar serveis principals a nivell econòmic de manteniment, com per exemple la neteja 
viària, la recollida de residus sòlids urbans, amb l’objectiu fonamental de modificar los contractes 
d’estos serveis en un 20% a la baixa però, en principi, no estan modificats. Estan modificats ja? bé 
d’acord, pues llavors estan modificats en un 20% a la baixa i també l’aplicació de millora de gestió que 
es refereix al benestar social, sobretot a la llei de la dependència, que hi ha una quantitat important, 
necessària, des de luego. Jo això no ho discutiré i imagino que ben calculada per a les necessitats que 
hi hauran d’aquest servei. 
 
Bé, hi ha partides realment curioses en lo que és el pressupost de despeses. Si em permeten ho diré 
però a títol de curiositat. Per exemple, hi ha una partida, que és la 21.500€, que és reparació de 
mobiliari i estris, que al 2011 es dota amb 1.000 €; a 30 de setembre no s’ha executat, no s’ha pagat, 
no s’ha gastat ni un duro d’aquests 1.000 € i al 2012, a més, es pressuposten en 2.000 € més. 
Llavors tu dius, bueno, pues si has pressupostat 1.000€, no t’has gastat res i ara en fiques 2.000€ 
més. És molt curiosa esta. Hi ha altres: lo tema del transport, però bé, ho deixarem per al debat. 
 
Hi ha un altre, que també és molt curiós, com són les beques UOC i premis que està dotada, al 2011, 
en 1.000 €; no se n’ha pagat ni un duro i es dota, al 2012, en 3.500 €. Bueno, doncs aquí el tema. 
 
En definitiva, hi ha una altra partida, que també és molt curiosa en època d’austeritat, que és la de 
festes, és importantíssima, són molts diners los que l’Ajuntament planteja gastar-se al 2012 en lo 
tema de festes.  
 
En definitiva natros votaren, pel tema del lliurament de la documentació, pel tema de les partides que 
podrien retallar-se sense cap problema o les partides solidaries que s’estan baixant i tot això i pel 
tema també dels acomiadaments, votarem abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jaume Forcadell, qui manifesta sobre dos clàssics. El primer, el 
debat de pressupostos. La felicitació a la tinent d’alcalde de serveis centrals i als tècnics per presentar 
una vegada més el pressupost dins de l’any, abans de que s’acabi l’any, cosa que ja s’ha convertit en 
un bon costum i que per tant, en aquest sentit, hem de reconèixer la feina ben feta. Ell segon clàssic 
del debat de pressupostos és afegir-me a totes les queixes que ja hi ha hagut en relació als terminis de 
tramitació i la impossibilitat material dels grups de l’oposició de preparar... ja no diem de participar en 
un debat previ, en unes certes consultes prèvies que això seria, potser, il·lusori. Que se’ns preguntessin 
coses per a poder fer el pressupost, però com a mínim la comunicació del que vostès decideixen fer 
amb el pressupost, si que seria bo tenir-lo en més temps, poder-ho treballar d’una altra manera i fer 
processos en que l’oposició pugui jugar també un paper més constructiu. 
 
Ens presenten l’aprovació dels pressupostos de l’any 2012 en un moment que continua sent molt 
difícil, ja fa temps, massa temps que ho estem dient això. La situació econòmica general sent 
dramàtica i castiga a la ciutadania d’una manera duríssima i, per tant, la crisi ens obliga a fer 
ajustaments i és evident que s’estan fent i molt, però també ens obliga a dibuixar un nou horitzó, uns 
nous objectius per a la nostra gent, ens obliga a no repetir els errors del passat, que se n’han comès 
per part de tothom i molts, i sobretot a protegir, dins de les possibilitats que té, de les modestes 
possibilitats que té l’Ajuntament, a aquella gent que ho està passant més malament, que està patint 
amb més duresa les repercussions de la crisi. 
 
És evident també que no podem gastar uns diners que ja no tenim, els ingressos van a la baixa i, per 
tant, bona part del nostre treball també s’ha de centrar en la definició d’un projecte de ciutat i que els 
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hi puguem explicar a la gent que, una vegada superada la crisi, Tortosa serà una ciutat pròspera i ben 
gestionada. 
 
Sempre hem dit que un pressupost va molt lligat a un projecte de ciutat i sempre hem dit també, 
senyor alcalde, desgraciadament que m’he reconec incapaç de detectar quin és el seu projecte de 
ciutat, si és que en té. 
 
Com cada any, la memòria és la memòria pròpia d’un tècnic i no la d’un alcalde, entenem. És un repàs 
de números fets, sense uns objectius, sense unes orientacions, sense explicar quines són les línies 
mestres de la gestió en les diferents àrees de l’Ajuntament, quines seran les prioritats en un moment 
en que pràcticament és difícil que hi hagi més inversió de la que hi ha prevista i segueixen sent 
anàlisis numèrics i sense ànima diria jo. No hi ha un projecte darrera de les seves memòries, com a 
alcalde, crec que les memòries són importants, perquè a banda d’analitzar els números, que això ja ho 
fem tothom i ho fa el senyor interventor i ho fa la senyora regidora d’hisenda i jo crec que vostè, com a 
alcalde, hauria de projectar alguna cosa més que no pas l’anàlisi fred dels números. 
 
Los primers anys, de fet, ens explicava tot allò del model gerencial, del holding d’empreses i amb el 
temps tot això també s’ha anat difuminant, esta filosofia d’organització municipal. Evidentment el 
holding d’empreses públiques va nàixer mort perquè van vendre l’empresa, la meitat de l’empresa 
d’aigües; amb això ja, pràcticament, deixaven en via morta i prova d’això és que, pràcticament, ni té 
activitat ni se li preveu, pel que sembla, i el model gerencial, que fa uns anys sense el model gerencial 
no anàvem a cap “puesto” perquè el model gerencial era lo últim, sembla que també ha desaparegut, 
a banda de les referències que l’any passat ja no en feia cap vostè al model gerencial, el gerent que 
teníem va marxar al maig o al juny aproximadament em sembla, vostè va dir que en contractaríem un 
a l’octubre, no el va contractar, va contractar un cap de gabinet i ara, pel que sembla, la gerència 
desapareix del pressupost. Sempre li vam dir, ja des del principi, que el model gerencial lo valorarien 
en funció dels resultats que donés i ara esta valoració no caldrà ni fer-la; jo crec que el resultat està 
clar i que la desaparició de la partida de 70.000 € per a contractar a un gerent del pressupost 
significa també la renúncia al model gerencial i per tant, el reconeixement del seu fracàs. 
 
A aquesta indefinició sobre quin és el seu model de gestió municipal, hem d’afegir ja i abans ho 
comentàvem, la clàssica indefinició sobre quin és el projecte polític que ens té per a Tortosa. Durant el 
mandat passat, no parlar de models, no parlar d’idees, no parlar de cap on portem Tortosa, cap on 
pensa que ha d’anar Tortosa, se substituïa per un nivell d’una activitat bastant frenètica com a 
conseqüència de les obres del PinCat, del que va vindre del fons Zapatero, es van inaugurar 
moltíssimes coses, jo crec que això ja li donava contingut una mica al mandat. Ara, en canvi, en la fase 
final del PinCat que, per cert, havia d’acabar en 2 o 3 anys i ja anem per la segona pròrroga, o sigui 
que de 2 o 3 anys passarem a 6, ho dic perquè és molt fàcil dir que els demés són lents, que els 
demés no fan, però quan a un també li passa, també hauria de reconèixer  que potser no es tan bo 
com es pensa, que és una cosa que a vegades també passa. Llavors, avui, que l’únic que ens queda 
en perspectiva és això: acabar el PinCat ja prorrogat, l’execució del subministrament d’aigua i gas al 
Catalunya Sud, que és una obra importantíssima per a Tortosa i que, pràcticament, tampoc ni 
s’anomena ni se li dona pes que, per cert, és producte d’una esmena que va introduir primer Iniciativa 
a través del Joan Herrera, al novembre de l’any 2009 i que va aconseguir 8.000.000 € de l’Estat per al 
Pla d’industrialització i home, deixem ficar la falca publicitària senyor Bel, perquè l’altre dia vostè me’n 
va colar una del senyor Jané i ara em fa cares rares quan dic que Joan Herrera va aconseguir 
8.000.000 € per al Pla d’industrialització de les Terres de l’Ebre i que amb aquests diners es farà la 
connexió d’aigua i gas al Catalunya Sud, i no m’ho rebati perquè porto, m’he imprès, per si de cas, 
inclús la informació periodística, que ja me’l conec. I per tant, ja en aquesta perspectiva de que això va 
una mica a la baixa jo el convido a que comencem a posar-nos les piles a l’hora de pensar com 
quedarà Tortosa, com pot sortir Tortosa una vegada superada la crisi i amb un instrument fonamental 
que vostè va demanar durant 4 anys i que jo ja fa 5 anys que li demano, que és el Pla estratègic, 
perquè vostè s’havia d’acabar el món, entre els anys 2003 i 2007, s’acabava el món si Tortosa no 
tenia un Pla Estratègic, després me’l fica al Pla d’Actuació Municipal, anualitats 2008-2009 i “si te he 
visto, no me acuerdo” i, per tant, posem-se’ns a treballar, amb això i amb altres temes. Crec que vostè 
ja comença a dir que si fem coses per guanyar vots, escoltem, falten tres anys i mig per a les eleccions, 
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no es fiqui nerviós perquè falten molts anys i moltes de les coses que farem durant aquesta 
temporadeta a lo millor no van a buscar vots, a buscar vots ja hi anirem tots així d’una manera més 
accelerada, segurament, l’últim any del mandat. 
 
En relació al Pla Estratègic, jo no sé a que espera, no sé que estem esperant, tornarem a fer tard i crec 
que aquesta és una molt bona època per a que, ja que no tenim coses tan materials, començar a 
treballar una mica amb les idees i plantejar quin pot ser el futur de la nostra ciutat. 
 
Però bé, parlem del pressupost i un pressupost que ve marcat per les retallades en personal, abans ho 
hem comentat, la baixada de l’11,64%, no repetiré tot el que hem dit en el punt anterior. Quedi clar 
que estem disposats a parlar d’un procés seriós i amb criteri per a reestructurar la plantilla de 
l’Ajuntament de Tortosa, no lo que s’ha fet, i que estem disposats a participar d’un esforç col·lectiu que 
entre tots fem per a evitar mals majors, no com s’ha fet fins ara i no tornarem a insistir perquè és un 
tema del qual crec que ja em parlat suficientment. 
 
Per altra sorprèn que en un pressupost que baixa un 4% i que la partida de personal baixa un 11,64% i 
en canvi el capítol 2, el de despesa corrent, puja. Això, des del punt de vista teòric, com a mínim, és 
curiós, així que fem un anàlisi més “pormenoritzat”, a veure que ha passat. 
 
Capítol de despesa corrent, com deia, puja un 2,74. L’any passat va baixar un 7,75; ara tornem a fer 
una correcció a l’alta. Ja dic, des del punt de vista teòric i entrar al por menor, crec que no és un bon 
exemple, que el capítol 2, el de despesa corrent seria important, si el que estem és intentar donar 
exemple d’austeritat, i el capítol 2, la despesa corrent, sempre ha sigut dels que s’ha identificat com a 
més significatiu del nivell d’austeritat d’una administració, crec que hauria d’haver baixat, hauríem 
d’haver-nos “apretat” una mica més el cinturó. De fet, hi ha alguna qüestió que demanaré que 
m’aclareixin perquè hi ha algun tema que no acabem d’entendre. 
 
Pugen els lloguers d’immobles i els lloguers de material de transport, baixa en canvi, en picat, un 20%, 
lo que fa referència a manteniment, reparacions i conservació, dins de la lògica que hem comentat, 
però ja dic, veient que hi ha coses que pugen, ens estranya que baixi tot lo que fa referència a 
manteniment, reparacions i conservació perquè de manteniment, reparacions i conservació Tortosa 
diguem que no va molt sobrada i així que ens hauran d’aclarir algunes pujades. 
 
L’energia elèctrica puja, però puja poc. Del 948.000 € a 1.014.000€. A veure si enguany podem pagar 
la llum amb la partida de la llum, perquè l’any passat la vam pagar amb la del Consorci de Residus del 
Baix Ebre i ara tenim un bony que ho quantifica en 1.000.000 € al Consorci de Residus del Baix Ebre. 
No sé si aquest extrem és així, però clar, si hem gastat les partides que havíem de pagar al Consorci de 
Residus del Baix Ebre per a pagar la llum i ara li devem 1.000.000 € al Consorci de Residus del Baix 
Ebre, alguna cosa “xirria”; ja dic, esperem que enguany puguem pagar la llum amb la partida de la 
llum i no amb la dels residus. 
 
També pugen publicitat i propaganda un 24%. Hi ha una part d’això que són notes i anuncis i més..., 
però hi ha una altra part que sembla que és publicitat pura i dura i atenció a la pujada espectacular 
que comentava el company Xavi Dalmau de la partida de festes: és un 38% d’increment i, això vol dir 
que farem unes festes espectaculars a l’any 2012? Natros pensem que no, o sigui, creient que lo que 
passa és que hem dotat més la partida de festes per a pagar l’extrajudicial de festes que ens 
presentaran al març per l’excés de l’any passat. Si no és així, crec molt greu que pugen un 38% lo 
pressupost de festes en la situació en que estem. O sigui, o estan pujant un 38% lo pressupost de 
festes per a pagar lo que es va quedar a deure de les festes de l’any passat, cosa que no és gaire 
ortodoxa, pressupostar per a pagar lo de l’any anterior o, si estan pujant un 38% lo pressupost de 
festes, tenim un problema i una diferència important. 
 
En canvi, baixa la partida de la neteja...l’altra. El que puja són estudis i treballs i tècnics, un 46%, i aquí 
si que volem aclariment, perquè no. Sap la regidora que vaig fer moltes preguntes a comissió, no les 
vam fer totes, perquè la partida d’estudis i treballs tècnics puja de 710.000€ a 1.036.000€ i, com que 
de la documentació del pressupost, no se’n deriva més informació que estudis i treballs tècnics, 
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realment aquest increment de més de 300.000€ i del 46% en la partida requereix una explicació 
complementària. 
 
Com ja he dit abans, puja també d’una manera espectacular la previsió d’indemnitzacions per 
assistència a òrgans de govern, haurem de mirar tot això quina composició té, tot això de les 
assistències als òrgans de govern. No veiem que el fet de que hi hagi un grup nou pugui suposar un 
increment de 60.000 € més i d’un 20% més, però mirarem el pormenoritzat i, en definitiva, puja el 
conjunt del capítol, pugen els lloguers que paga l’Ajuntament, puja la partida de festes, puja moltíssim 
la partida d’estudis i treballs tècnics, puja la quantitat destinada a indemnització de càrrecs electes, 
però baixa el manteniment, la reparació, la conservació, la neteja i la veritat és que no ens sembla, 
d’entrada, no ens sembla lògic. Si en un capítol que puja i pujant algunes coses que natros, com a 
mínim ara per ara, no considerem estructurals, absolutament necessàries, que baixi algo que entenem 
que no funciona gaire bé a Tortosa com és el manteniment, reparació, conservació o neteja, no és de 
rebut. 
 
En relació al capítol 3: interessos. Puja el 56,88%, fa un salt enorme i han passat de gastar 948.419 € 
a gastar-ne 1.380.000€ en interessos, però es que a més ens trobem aquí una partida de 
formalització de préstec de 20.000 € quan no hi ha cap préstec previst al pressupost i una altra 
partida que diu 80.000 € per a altres interessos. Bé, la regidora ens explica que això ho tenim per si 
de cas, per si fem una “operacioneta” de 2.000.000 € durant el mandat, allò per fer alguna coseta: 
2.000.000 € d’operació,... però haguéssim agraït, perquè això ho vam haver de descobrir desprès de 
detectar la partida i fer la pregunta explícitament a la regidora, això haguéssim agraït que se’ns 
hagués explicat des d’un inici. Si hi ha possibilitat i ja està prevista de que hi hagi aquesta operació 
d’endeutament de 2.000.000 € més per a l’Ajuntament, hauríem agraït que se’ns hagués explicat i no 
haver de trobar la partida i fer la pregunta, perquè ja em diran... no em diguin que no és curiós trobar 
una partida de 20.000 € per a despeses de formalització de préstec i que et diguin que és per si de 
cas. És curiós com a mínim, no?, que trobem aquesta partida. 
 
Capítol 4: transferències corrents baixen lo 7,7% i ens sorprèn, ja s’ha dit aquí, que en un moment com 
l’actual es baixi l’aportació a Càritas, no hi estem d’acord. Amb el números que maneja aquest 
Ajuntament, baixar 5.000 € a Càritas, que estos 5.000 € són.... crec que en teoria els hi haurien de 
pujar, o sigui, una cosa és dir “escolta, no ho podem pujar perquè estem en un moment difícil”, però 
baixar-li 5.000 € a Càritas, amb els diners que es mouen a aquest Ajuntament, jo no ho puc entendre, 
no ho comparteixo, perquè precisament allà on no arriba aquesta Ajuntament, que és a molts llocs, a 
vegades arriben institucions com Càritas, que ademés, està en un moment duríssim per tant, no 
entenc, no entenem la retallada de 5.000 € a Càritas. 
 
I després, del capítol 4, volem comentar el tema de les EMD: Es fan les transferències de les EMD 
però, em corregirà si m’equivoco, en funció dels convenis haurien de fer també unes transferències de 
capital que no fem a les EMD, per complir amb la part del conveni que fa referència als mínims 
d’inversió, o sigui, van pactar que se’ls hi passaria un tant per a despesa habitual i desprès, fos quina 
fos la inversió de l’Ajuntament de Tortosa, sempre se’ls donaria un mínim per a inversió i no se’ls hi 
donarà. 
 
Jo li proposo una cosa aquí, senyor Alcalde, perquè les coses que es firmen s’han de complir: revisem 
els convenis amb les EMD, revisem-los. Revisem-los perquè sap, avui els Presidents de les EMD 
accepten aquesta situació perquè també comparteixen segurament el projecte polític  a nivell del 
govern municipal de Tortosa, però si aquí tinguéssim un govern a l’Ajuntament d’una força política i 
governs a les EMD d’altres forces polítiques i es donés aquesta situació, es generaria una guerra entre 
els pobles i la ciutat de Tortosa. No pagar el que està firmat i que els Presidents de les EMD els toqui 
mirar cap a una altra banda, no és serio. Jo crec que és més serio fer el que li estic proposant de fer: 
revisem els convenis i si veiem que si que, tot i que no ens ho pensàvem, existeixin casos en los que 
no podrem pagar ni el mínim, pos redactem-ho i tornem-ho a firmar, perquè ara estem incomplint 
sistemàticament els nostres compromisos amb les Entitats Municipals Descentralitzades de Tortosa 
pel que fa al mínim d’inversió. 
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Bé, desgraciadament enguany per segona vegada consecutiva, no tenim capítol d’inversions, no tenim 
transferències de capital i en relació al capítol 8 no hi ha comentaris i en relació al capítol 9, perquè 
amortitzarem un 22% menys de capital que l’any passat. M’ha sorprès la referència de la regidora a 
que enguany serà l’any que més amortitzarem, però es que aquí hi ha una cosa que és una 
peculiaritat, que 413.000 € dels que amortitzarem són de l’ICO. És una amortització? Si, però no és 
una amortització de lo que és el deute que ja teníem de l’Ajuntament. De l’amortització del deute de 
l’Ajuntament, enguany fem 2.624.847 enfront als quasi 4.000.000€ d’amortització del pressupost de 
l’any 2011, 3.885.442€, per tant enguany realment, del que és el cost de l’endeutament de 
l’Ajuntament de Tortosa amortitzarem 1.200.000 € menys i suposo que també té a veure amb això la 
renegociació de deute que vam fer en el seu dia al banc BBVA, pel qual 16.000.000 € del deute de 
l’Ajuntament, aproximadament un terç els hem renegociat i entrarem en fase de carència, si no 
m’equivoco, durant l’exercici de l’any 2012. Però ho dic perquè no és precisament una amortització 
comparable amb la de l’any passat, 1.200.000 € menys. 
 
Passem als ingressos: al capítol 1, impostos directes sorprenentment pugen, però una pujada prevista 
de 522.000 € en la recaptació de la contribució urbana, de l’IBI, un 7%; si que es detecta una certa 
tendència ja a l’alça durant l’exercici del 2011 però, ho sento, però em sembla que és massa 
optimista, tant de bo pugi aquest 7%, crec que ens quedarem una miqueta per baix. 
 
També preveu una pujada del 5% de l’IAE, la tendència d’enguany tampoc no és dolenta. Tant de bo, 
de veritat, perquè seria molt bona senyal que ens pugés l’IAE. 
 
Capítol 2: impostos indirectes. L’impost de construccions, instal·lacions i obres, l’ICIO, aquest que 
sempre diem i que no entén ningú el que és. El cas de l’ICIO és peculiar, perquè l’any passat vam 
preveure una recaptació de 990.000 € per a obres que s’havien de fer com el tema del complex 
d’aigües, el pàrquing de la plaça Mossèn Sol, la nova escola del barri de Sant Llàtzer. Les obres de 
rehabilitació del Parador, així com actuacions previstes en l’àmbit dels nous portals i altres que se 
citaven a la memòria de l’any passat. Li estic citant la seva memòria, això és el que vostè va escriure 
l’any passat. Desgraciadament, de tot això, absolutament res però, durant el 2011 hem recaptat, 
d’aquest 990.000€, hem recaptat 300.000 € i ara vostès fan una previsió de 395.000 €. Això a mi, 
em suscita una pregunta, perquè clar, si encara no hem recaptat els diners de totes aquestes obres, 
bàsicament del tema del complex d’aigües i tot això, que passa?, que tampoc esperen recaptar-los 
durant l’exercici del 2012, aquest ingressos que esperaven aquí? perquè clar, una previsió de 395.000 
€ és més o menys la que hem tingut enguany. Bueno, no s’ha liquidat encara enguany, la previsió era 
de 300.000 €, vostè en pressuposta 395.000€, ja compto que tampoc no hi arribarà als 395.000€, 
per tant, és similar. 
 
I tot això li dic perquè vostè, essent l’Alcalde, quan a vostè li vagi bé, sempre pressa, vull dir que cap 
problema, total ho vam adjudicar fa 1 any, ens podria explicar que passa amb totes les obres aquestes 
que tenim adjudicades, des de casi fa 1 any i que no acaben d’arrancar, i que li agrairíem que ens 
expliqués alguna cosa, vull dir, jo he llegit a la premsa que és el que hem de fer si volem “enterar-nos” 
del que vostè fa, és llegir la premsa, que vostè està renegociant no sé què, però, si, si, que vostè està 
revisant el projecte executiu de les piscines. Això ho ha publicat la premsa, està revisant no sé què, 
està, és això. Dic que ens ho podria explicar quan vulgui, perquè ja li dic, fa 1 any que ho hem 
adjudicat casi això, fa 1 any i encara estem igual, i les obres no arranquen, bueno si, si que arranquen, 
les piscines com tothom sap, van arrancar 15 dies abans de les eleccions i es van acabar el dia 
desprès de les eleccions, però pel que es veu hi ha hagut algun problema i encara no estan acabades 
del tot. 
 
En relació al capítol 3, de taxes, preus públics i altres. Puja un 2,65%, puja la taxa d’escombraries, la 
que desprès vostès utilitzen per a pagar la llum. És una broma però esperem que puguem “solventar” 
el deute que tenim amb el Consorci de Residus del Baix Ebre i baixada, en canvi, de la llicència 
urbanística en la mateixa línia que l’impost de construccions, instal·lacions i obres. Esperem que 
tinguéssim alguna bona noticia al respecte. 
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Capítol 4 de transferències corrents. Probablement un dels capítols que generen més incertesa, no sé 
si tenen confirmació o no d’aquests nivells d’ingressos per part de les administracions superiors. 
Vostès esperen una rebaixa del 10,14 %. Les aportacions de l’Estat baixarien un 4%, uns 200 i pico mil 
euros, dels 6.167.000€ als 5.913.000€, una baixada del 4%, en la línia de la baixada general dels 
ingressos de l’Ajuntament, i en canvi la Generalitat ho farien un 19%, dels 3.946.000€ del 2011 als 
3.195.000€ d’enguany. 
 
Veiem com queda i com ens afecta, però de moment, si queda així, li hem de dir que no podem estar 
massa satisfets amb el govern de la Generalitat, que vostè, i jo ho comparteixo, critica molt a l’Estat, 
però aquests dies està obviant que el govern de la Generalitat està baixant, i molt, les seves 
aportacions als ajuntaments, mentre troba diners per a altres coses. 
 
Finalment, el capítol 5è, d’ingressos patrimonials pugen gairebé un 10%. Esperem que la previsió sigui 
encertada i que també ens agradaria saber com queda el tema de la concessió de la zona blava que 
ens genera o ens hauria de generar un ingrés de 308.500 €, però que com va lligada a la construcció 
del pàrquing de la plaça Mossèn Sol que no comença i, com que va lligada a un increment de 170 
places de la zona blava que no s’acaben de pintar, tot i que el 23 de novembre van aparèixer uns 
discos avisant de que ho pintarien i desprès van tornar a desaparèixer, voldríem saber com queda això, 
perquè clar, que passa si aquesta gent no ens fan el pàrquing? perquè els hi hem adjudicat 
l’explotació de la zona blava a 25 anys, que no es broma, llavors si que voldríem saber com ens queda 
això. 
 
En definitiva, un pressupost que conté una retallada de personal que ens sembla errònia en el fons i 
en la forma, ja ho hem dit. Estem disposats a dialogar sobre la necessitat de redimensionar la plantilla 
de l’ajuntament, però en serenitat i en criteri i no a cop d’acomiadaments exprés ni de demanar 
esforços als de sempre, sense criteris d’equitat. Com és habitual, és també un pressupost que no va 
lligat a un projecte de ciutat i avui entenem que és més necessari que mai projectar aquesta idea, 
aquest projecte de ciutat per oferir un futur a la nostra gent, insisteixo amb el tema del pla estratègic, 
insisteixo amb el tema de que ens hauríem de seure’ns a parlar d’algunes coses. Un pressupost que 
entenem que, ni serveix per a combatre la crisi ni fomentar l’activitat econòmica. Los números canten i 
aquí de foment de l’activat econòmica, és evident que no n’hi ha gaire i que no ajuda en excés a 
combatre la crisi, entre altres coses, perquè l’Ajuntament tampoc no arriba a tot, però compte, perquè 
si volem recuperar Tortosa, a nivell d’inversions, haurem d’anar en “ojo” amb lo que fem i invertir no 
en infrastructures que puguin ser deficitàries, sinó en infrastructures que siguin capaces de generar 
més activitat econòmica. 
 
Confirma aquest pressupost, la delicada situació econòmica de l’Ajuntament que, tot i que vam vendre 
l’empresa d’aigües, van ingressar 9.000.000 € extra, seguim devent molts diners als proveïdors, hem 
fet un ICO per a intentar pagar part d’aquests proveïdors, hem renegociat els 16.000.000 € de deute 
amb el Banc Bilbao Biscaia i ara prenem aquestes mesures d’austeritat en temes de personal. Em 
d’afrontar-ho amb responsabilitat, natros ens vam abstindre, ho saben, en la renegociació de del 
deute amb el BBVA, vam votar a favor de l’ICO, ens vam abstenir també a les ordenances fiscals, tot 
molt bé en positiu, però tot això ha de servir per a fer una exigència, tot i que votarem en contra 
d’aquest pressupost, ja s’ho pot imaginar, una exigència de responsabilitat en endavant. La situació 
que tenim avui poques correccions admet, però si lo que fem en endavant. I la última cosa que li convé 
a Tortosa avui és equivocar-se en determinades infrastructures. 
 
Torno a aquesta revisió del projecte executiu del projecte del complex d’aigües i no sé si també aquí 
entren coses, perquè l’adjudicatària és la mateixa del tema del pàrquing de Mossèn Sol i de 
l’adjudicació de la zona blava. Fem lo que podem fer, no lo que ens agradaria fer i que és evident que 
no farem, perquè això, per molt que vostè va explicar que l’operació del complex d’aigües 
s’autofinança, que tindrem 4.200 abonats usuaris, etc., hem de coincidir jo crec en què és una 
operació de risc i que anem a risc de que acabi desmantellant les finances d’aquest Ajuntament i, per 
tant, si que li demano, en allò que encara està a les nostres mans, i sembla que com que les obres no 
comencen encara tenim alguna cosa a les nostres mans al respecte, fiqui tota la responsabilitat 
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possible i si fica diàleg i intentar negociar coses amb la gent de l’oposició ja serà increïble, encara que 
ho dubto perquè a vostè li costa, li costa tot això del diàleg, però responsabilitat alhora d’embarcar 
Tortosa amb noves operacions que li poden sortir molt cares. 
 
Acabo dient que votarem, evidentment, en contra d’aquest pressupost, però esperem com a grup, que 
l’any 2012 sigui un any en que canvien coses aquí, en què aquesta llunyania de les eleccions ens ajudi 
a rebaixar una mica el to de crispació en aquest Ple, que ens permeti treballar conjuntament en 
determinades qüestions, hi ha el Pla Estratègic, hi ha el tema de la defensa d’alguns dels serveis 
públics del conjunt de la ciutat i del territori, jo crec que és un tema que se n’ha de parlar també, els 
temes de sanitat no poden, per molt que no siguin competència de l’Ajuntament, afecte a ningú a la 
nostra ciutat i al nostre territori i n’hem de parlar, hem de veure on se situen les línies roges d’acord 
amb la moció que es va aprovar aquí de manera unànime el dia 03 d’octubre i que, per tant, en els 
propers temps, això del Pla Estratègic, en sanitat, en un paquet de mesures contra la crisi, en ficar-nos 
d’acord en algunes línies estratègiques hem de ser capaços de generar aquest diàleg i aquests 
acords. Insisteixo, diàleg i acords que es podrien haver produït amb el tema de personal i no s’han 
produït i vostè abans acabava dient-me com si natros, a l’hospital, estàvem desitjant treure la destral, 
o sigui, desitjant que les coses no anessin bé. Jo li dic una cosa: l’únic que trau la destral contra els 
hospitals de les Terres de l’Ebre, de moment és el govern de la Generalitat i el conseller Boi Ruiz, 
aquests trauen la destral. Jo he votat a favor absolutament de tot i ademés estem junts a la Gesat i 
vostè sap que jo no he fet cap objecció a la negociació que s’ha fet a la Gesat i no sé perquè diu que 
natros teníem ganes de traure la destral. Natros ja tindrem molt de temps per barallar-nos de cara a 
les eleccions de l’any 2015, però de lo que tenim ganes és de, durant un bon temps, intentar tots 
plegats buscar solucions per a la població de Tortosa. De vostè Sr. Bel depèn. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Alcalde, qui diu que, en tot cas, la contestació final la farà la 
regidora, però si que hi ha algunes matisacions a la seva intervenció, senyor Forcadell. Les eleccions 
del 2015 ja ens aclarirem, escolti jo no ho sé si em presentaré a les eleccions del 2015. Vostè té 
aspiracions de presentar-se i consolidar la seva candidatura, m’alegro per vostè, però escolti, les 
eleccions del 2015 “Dios proveerá” com diuen los castellans. 
 
No li contestaré tot lo que ha dit perquè pareix que un debat dels pressupostos serveix per a parlar de 
tot, lo que tots volguéssim i bé, han fet reflexions d’un cantó, de l’altre, ha tirat per aquí, ha tirat per 
allà,... Home, una mica. Jo suposo que sense acabar de considerar com han anat les coses, pues ha 
tornat a insistir vostè, és un desastre, vostè alcalde no té projecte de ciutat, no té model, no sap lo que 
vol per a Tortosa, és una lacra per a la ciutat. Bé, s’ha passat 3 anys dient això, va fer una campanya 
dient això, vostè va tenir el resultat que va tenir i jo vaig tenir el resultat que vaig tenir. A vostè li 
provoca “risa”, imaginis si a vostè li provoca “risa”, lo que em provoca a mi lo resultat electoral senyor 
Forcadel, per tant, home una mica de modèstia i una mica de consideració envers als altres, ... que si 
aquest Alcalde no té projecte de ciutat, no sap lo que vol per a Tortosa, és absolutament un desastre i 
ha tingut lo millor resultat que ha tingut cap alcalde a la ciutat de Tortosa. Home, una miqueta de 
consideració. Digui que no estem d’acord: “jo no estic d’acord amb el seu model, jo no estic d’acord 
amb lo que fa, jo no estic d’acord en tot lo que sigui” i ja està bé, jo ho acceptaré, vostè representa 
una opció i jo en represento una altra, ara, menystenir a l’Alcalde, que no en té ni idea, no sap de que 
va, no sap que vol per a la ciutat, etc., etc.,... home pues vostè mateix, és la seva opció. 
 
No hi haurà contingut de mandat, home pues esperis i d’aquí 3 anys i mig, com vostè diu, veurem el 
resultat que tindrà Iniciativa, veurem el resultat que tindrà vostè i el resultat que tindrà Convergència i 
Unió amb el candidat que es pugui presentar en aquell moment. Però home, si acaba de sortir d’on ha 
de sortir, hem tingut el resultat que hem tingut, com a mínim una mica de respecte. 
 
Dit això, escolti, he apuntat 3 o 4 coses que són perles. Lo del PinCat “han demanat pròrroga”, això no 
ho han pogut acabar i, per tant, han sigut com els altres”. Home, senyor Forcadell, a la vista està si 
hem sigut com els altres o no i si la pròrroga s’ha demanat, per una circumstància molt clara de que 
obre aquesta possibilitat, la Generalitat de Catalunya i, en la mesura que pugéssim, tots els projectes 
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que ja estan en marxa, primer, allargar sobre tot en lo que és l’ajuda a rehabilitacions, etc., etc., i 
poder-ho fer un altre any quan l’any de l’èxit ha estat precisament l’últim, és una bona idea i segona, 
en la mesura que hi hagin dificultats de pagament per part de la Generalitat de Catalunya, pues 
nosaltres també hem d’anar “ralentitzant” aquestes inversions. Tenim un percentatge molt petit per 
executar i per tant, per això es demana pròrroga del PinCat. I si la gestió del PinCat d’aquest equip de 
govern ha sigut la mateixa de l’equip de govern anterior, pos a la vista està i els tortosins ho saben 
valorar. 
 
El tema de les EMD, un tema que ja ha sortit en vàries situacions. Anem a veure, independentment de 
lo dels convenis, miri, los alcaldes presidents de les EMD’s actuals, els 3 actuals, jo li puc dir una cosa: 
que faran lo que faran, però mirar cap a un altre cantó no ho fan mai, i els alcaldes de les EMD encara 
tenen un valor afegir, senyor Forcadell, respecte a mi mateix o a vostè mateix, i és que als seus pobles 
els voten ficant una creu i els voten personalment, per tant tenen una responsabilitat addicional que 
no la té ni vostè ni jo i, per tant, intentar fer veure que tant els importa o que prioritzen a altres opcions 
al seu poble, jo crec que s’equivoca. Dit això, no hi ha aportació de capital a les EMD’s, però no hi ha 
aportació de capital a cap entitat, a cap organisme, tampoc als municipals, tampoc a les entitats, 
tampoc a les associacions, tampoc a altres institucions en les que participem directe o indirectament i 
en què també hi havien obligacions d’aportació de capital. I no n’hi ha, perquè?, perquè si el 
pressupost d’inversions és zero, i és zero perquè no tenim capacitat de disposar de recursos per fer 
inversions, no es pot passar de lo que no hi ha a les EMD’s, com no es pot passar de lo que no hi ha a 
l’IMACT, com no es pot passar de lo que no hi ha a Tortosasport, o la Gumtsa, o al que sigui, per tant, 
no hi ha aportació de capital per a inversions a les EMD’s perquè no hi ha partida en tot l’Ajuntament i 
no és qüestió de fer una excepció.... home, fem una excepció per a les EMD’S, no, es que no hi ha 
excepció perquè no hi ha partida i, per tant, en la mesura de que hi hagués algun tipus de partida, de 
recursos de capital, es a dir, bé per a ser destinats al capítol 6 o al capítol 7, llavors es faria aquesta 
aportació, mentre no es farà, no es farà perquè no existeix, perquè no n’hi ha. 
 
Amortització de crèdits. Escolti, això de l’amortització de crèdits que ha dit la regidora, això no té 
importància, no té importància perquè miri, són 3.000.000 € i si descompta 400.000€ són 
2.600.000€ que comparat amb els quasi 4.000.000€ d’aquest any, això no té importància. Senyor 
Forcadell, diguem 1 any, amb els 2.000 anys d’història a Tortosa, diguem 1 any que no sigui l’any 
2011, on s’hagi amortitzat més, en termes nets, l’endeutament, un. No n’ha ha cap, mai, excepte el 
2011, mai a l’Ajuntament de Tortosa s’havia destinat 2.500.000€ a amortització neta d’endeutament, 
mai. Per tant, l’any 2012, en tota la situació que tenim, que és una situació molt complexa 
econòmicament, serà l’any que es destinaran 2.600.000 € més recursos a amortització de crèdit. I a 
vostè li agrada això? no. M’agrada que reduíssim lo crèdit, en aquesta conjuntura, no pensa que 
podríem haver fet una altra cosa? si, però hem de complir també els contractes que hi ha signats. 
S’han refinançat, més que refinançat s’han modificat les condicions en quant a devolució de capital 
d’una part d’aquests préstecs i ens permet no fer encara un pressupost amb moltes més tensió, 
perquè evidentment, destinar 2.500.000€ a la devolució de capital sense concertar cap nou préstec, 
pos genera una situació de tensió pressupostària i d’ajust de les partides que es fa difícil de presentar.  
 
Després “escolti, vostè no es queixi...”, jo clar que em queixo dels govern de la Generalitat, “però està 
molt satisfet”, estic més satisfet que vostè amb el govern de la Generalitat. Jo entenc que vostè no 
estigui satisfet amb el govern de la Generalitat, ho entenc perfectament, però les reivindicacions a 
nivell de govern de la Generalitat de fer front a les seves obligacions amb les administracions locals, jo 
mateix ho faig i ho fet, a títol personal, com a Alcalde de Tortosa i com a representant de l’Associació 
Catalana de Municipis i no ho he fet amb unes declaracions al diari, sinó ho he fet personant-me en 
seu parlamentària al mateix Parlament de Catalunya, no fa ni dos mesos, i plantejant una reivindicació 
en nom de l’Associació Catalana de Municipis, de la necessitat d’un finançament i de la necessitat de 
l’obligació de complir, la Generalitat, amb les seves obligacions i, a la vegada, també demanant al 
Parlament, que no legislin més generant-nos noves competències i noves obligacions si no hi ha 
finançament addicional. Ara, també és una situació molt complexa en aquests moments, per la 
Generalitat de Catalunya, i molts d’aquestes reduccions del 16%, no vull insistir, a vegades venen 
determinades, en funció o no, de quan arriba la concessió d’un determinat ajut o una determinada 
línia, sobretot en l’àmbit del Departament de Treball. En aquestos moments no hi ha contemplades 
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escoles taller, en estos moments al pressupost no hi ha contemplada cap casa d’ofici, més enllà de les 
vinculades a treballs als barris. Això podria canviar, que també faria canviar el capítol 1 de personal, si 
hi hagués una convocatòria de cases d’oficis durant el primer semestre, se’ns atorgués i haguéssim de 
començar aquesta activitat l’1 de juliol, com ha passat en altres ocasions, per tant, hem de comparar 
situacions que siguin comparables. 
 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que al grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya ens dona la impressió de que el Sr. Alcalde, potser és que no el necessita. També ha 
volgut negociar els pressupostos amb els diferents grups polítics que representen a la ciutadania. 
Ademés, ens ha arribat, com hem dit abans, tot a última hora, corrents i de pressa, per això hem votat 
que no al fet de que el Ple extraordinari fos de caràcter urgent. Però bé, dit això, jo crec que només per 
aquesta raó, seria suficient explicitar que votarem que no. Però també, per ser constructius, voldríem 
tindre la possibilitat d’abstindre’ns si vostè rectifica en algunes, en petites coses, ens vendrem molt 
“baratos” podríem dir, en petites coses que, al menys són imprescindibles, o no són imprescindibles i 
aquesta rebaixa dels pressupostos, miri si es poc, la xifraríem en 7.000 €, perquè aquests diners 
podrien servir, pos per a pagar a algun altre proveïdor, o estos diners podrien servir per a incrementar 
les polítiques socials. Abans parlàvem de Càrites, o per aturar la rescissió de contractes, dels 
contractes que s’han rescindir, d’aquestos 7 que abans parlàvem. I ara em dirà “escolta, fica’m alguns 
exemples de partides que es podríem rebaixar, per a poder assumir aquesta quantitat”. Pere no fer-ho 
llarg, en ficaré alguns, per exemple, atencions protocol·làries: 32.225€; home, aquí es podria retallar. 
Assignació als grups polítics municipals, natros, els grups d’aquí: 46.500€; home, retallem-ho. 
Publicitat i propaganda, tant de Presidència com de Joventut: 30.000€; retallem-ho. L’assistència a 
òrgans de govern: 34.600€; dietes de personal i càrrecs electes: 25.000€; hores extraordinàries del 
personal laboral i fix: 10.000€; festes: comentàvem abans. Fico un exemples. També podem revisat lo 
pressupost, però això ja casi és una anècdota, ens ha semblat alguna partida curiosa, que ens sobta, 
per exemple, 1.200€ per pagar el pinso del gos que té la policia municipal, això estava a una partida, 
però bueno, és una anècdota. I també es veritat que algunes partides ens han semblat que estaven 
inflades, però bueno, això és un canto de duro i que no es quedi amb l’anècdota, sinó que és una 
mica, és la partida 22105, del programa 13000 organisme POL, que deu ser policia local, entenem, bé 
però l’important és que hi ha algunes partides que pensem que estan inflades i que llavors, a títol 
d’exemple, aquí anomenem alguna, per exemple, la 22200, per a telèfon, al 2011 es pressuposten 
132.000 € i a 27 del 09, que és quan teníem papers, hem pogut veure que només s’han executat 
74.000€ i en canvi s’incrementa, per a l’any 2012 en 30.000€ més per a la partida telefònica. Passa 
el mateix amb la partida 22201, programa 92, programes de comunicacions postal, pressupostat per 
al 2011: 44.000€ i executat: 16.000€ a finals de setembre, i per al 2012 pressupostem 63.000€. 
Anuncis a diaris oficials, també es pressuposta al 2011: 25.000€ i s’han executat, al dia 27 de 
setembre, menys del 50% i per al 2012 es puja a 34.000€. També per a festes, ho hem comentat 
abans. Clar, la impressió que dona és que com si volguéssim fer “vidriola” i lo que volem és guardar 
part d’aquests diners per a altres partides que aquí no surten i que puguin vindre a la llarga.  
 
I també, per últim, per acabar, ens preocupa molt el tema d’inversió en manteniment, per exemple, de 
la via pública, que només es pressuposten 36.000€ per arreglar tots els desperfectes de la via pública 
de Tortosa. Estem contents de que les baranes de la pujada del pont, sembla que ja va per bon camí i, 
si fa o no fa, això casi és lo mateix que les atencions protocol·làries, que són 30.000€. Clar, gastar el 
mateix en inversions que en atencions protocol·làries.... I ens preocupa també que tinguéssim que 
gastar molt, moltíssim amb els interessos. També ens preocupa que sovint s’han de fer extrajudicials, 
ICO’s. Això, en última instància, lo que denota és que la gestió probablement no està prou ben 
planificada, o sigui, que hi ha una mala gestió, per això votarem que no, però si són capaços 
d’estalviar aquesta mica de diners i amb això poder que una família, o dos, puguin tornar-los a 
readmetre i cobrar a finals de mes, ens donaríem per satisfets per a abstindre’ns.  
 

  31 / 40 



 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta el seu reconeixement al personal que, d’una 
forma intensa, ha treballat per que avui pugéssim debatre els pressupostos en sessió plenària. 
 
Em permetran, abans d’analitzar les previsions de pressupostos 2012, que em refereixi als comptes 
de l’any que finalitzem, en concret a l’estat d’execució del pressupost 2011, perquè aquest estat 
d’execució entenem que mostra una preocupant incapacitat de gestió pressupostària per part del 
govern municipal. A 30 de novembre teníem unes obligacions reconegudes de 29.680.594€ enfront 
del 49.287.080€ previstos en el pressupost 2011, una vegada incorporades la vintena de 
modificacions que s’han produït durant l’any que estem a punt de finalitzar. Això vol dir que només ha 
hagut una capacitat d’execució pressupostària del 60% i això, creiem, que té efectes i que tindrà 
efectes també de cara al 2012. Amb aquest antecedent encarem l’exercici pressupostari del 2012 
amb unes circumstàncies adverses. Una, i hi estem tots d’acord, una conjuntura econòmica 
complicada, de característiques globals que, per tant, són unes causes alienes a la nostra ciutat i la 
institució municipal. Però també encarem l’exercici del 2012 amb uns precedents de gestió 
pressupostària, com he dit abans, negativa, que aquestes sí que són imputables al govern municipal. 
Ens referim a un important romanent de tresoreria negatiu que ve de la liquidació del pressupost del 
2010, de més de 4.000.000€ certament, part important d’ells venen deguts, diguem, a uns dèficits 
temporals d’uns ingressos que no han arribat, provinents de subvencions, fonamentalment, d’altres 
institucions, hi ha uns pagaments, a 30 de novembre, pendents de prop de 6.000.000€, 1000 milions 
de les antigues pessetes, sobre les obligacions reconegudes en un 60%, com he dit abans, de gestió 
del pressupost. Aquesta situació condiciona la credibilitat, des del nostre punt de vista, del pressupost 
del 2012, d’això en parlarem desprès, però entenem també que, a priori, provoca greus dificultats en 
el desenvolupament de l’exercici pressupostari del 2012. Perquè? perquè hi hauran modificacions. 
N’hem fet una vintena al 2011, no sabem quantes n’hi hauran. Les modificacions pressupostàries ja 
saben que cobrir-les es fa, o bé aplicant romanents de tresoreria, o bé anar aplicant els majors 
ingressos, que difícilment vindran, o bé, diguem, per transferències des d’altres partides. En aquest 
cas qualsevol modificació pressupostària  que tinguéssim durant el 2012, que en tindrem, no podrem 
aplicar romanent de tresoreria perquè no en tenim. Per tant, és molt probable que, tal com sovint diem 
en l’argot municipal “féssim més bola” i creiem que s’augmentaran les nostres dificultats de tresoreria 
i que, per tant, pagarem més tard. Aquesta és la nostra impressió. I volem manifestar també la nostra, 
a priori també, posició negativa explicant les causes. Les volen argumentar de la següent manera: 
primer, pensem que no són uns pressupostos creïbles, ofereixen un superàvit, com ens ha explicat la 
senyora regidora, de 653.922 €, però és un superàvit que el forcem, i el forcem senzillament perquè 
l’article 193.3 del Text Refós de la Llei de Finançament de les Hisendes Locals estableix que aquesta 
ha de ser una mesura correctora, tindre un pressupost amb superàvit, si es dona el cas com es dona, 
de que hem tancat en aquest cas l’exercici del 2010 amb un dèficit de tresoreria que hem dit que és 
negatiu en 4.000.000€. Per tant és un superàvit que entenem que és forçat. 
 
I passant a les partides, no esmentant-les totes, pel que fa als ingressos, podem posar algun exemple 
que pensem que no es compliran les previsions. La previsió d’ingressos provinents de les plusvàlues, 
aquí ja s’ha parlat. L’any 2011 vam fer una previsió de 615.000€; a 30 de setembre teníem uns drets 
reconeguts, solament, de 285.000€. Fem una previsió, es veritat, més raonable i, per tant, fem una 
previsió de 435.000€. Sincerament, creiem que de que no s’acomplirà aquesta previsió. La diferència 
del que tenim ja com a drets reconeguts amb aquesta previsió que fem de cara al 2012 ens oferiria, 
en aquest cas, una previsió d’ingrés no complerta de 150.000 €. L’ICIO, aquí també se n’ha parlat; a 
l’any 2011 una previsió de 990.000€ i els drets reconeguts, a 30 de setembre ens ofereixen un ingrés 
de 200.345€. És veritat que fem una previsió molt més prudent i raonable de cara al pressupost 2012 
de 395.000€, però també pensem, sincerament, que atesa la situació econòmica i la conjuntura 
global a la que fem esmena abans, aquesta previsió difícilment es complirà, per tant, aquí amb la 
diferència amb els drets reconeguts ja ens dona 194.000€. Només la suma de lo que entenem que no 
es compliria ja representa la meitat del superàvit que ofereix la previsió pressupostària del 2012.  
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Pel que fa a les despeses, enfront del 35.778.871€ que han estat previstos al 2011 desprès de les 20 
modificacions i sense comptar el capítol d’inversions, presentem una previsió, tal com s’ha explicat de 
28.998.520€, es a dir, una reducció de més de 6.000.000€, és a dir, més de 1000 milions de les 
antigues pessetes i, sincerament, no creiem que això es compleixi. En primer lloc, aquí s’ha fet algun 
apunt; després de reis, probablement comencéssim a preparar extrajudicials i, per tant, començarem 
a considerar despeses fetes aquest any o que haurem de començar a carregar en aquestes partides i, 
per tant, això vol dir que carregarem despesa feta al 2011 als nous pressupostos i això ens provocarà 
problemes importants de desajustos. En segon lloc, la previsió d’algunes despeses pensem que és 
insuficient. S’ha parlat aquí també del capítol 2, en serveis essencials com són les previsions 
relacionades amb el consum de l’energia elèctrica; s’ha parlat també, que pensem que és insuficient 
de la partida relacionada amb els residus sòlids urbans i neteja viària: teníem una previsió de 
3.726.599€ i fem una previsió a la baixa de 3.422.985€, i aquí nosaltres també volem ficar l’accent 
en la recollida d’escombraries. Volem ficar un accent amb el Rebe, és més, ho vam preguntar a la 
comissió de Serveis Centrals: quan devem al Rebe, al Consorci de Residus del Baix Ebre, quan devem? 
Els pagament realitzats a 30 de setembre d’aquesta partida pugen 636.505€, en canvi, les 
obligacions reconegudes són de 2.500.000€. Quan devem al Rebe?, perquè clar, si utilitzem diners 
que haguessin tingut que anar al Rebe per a pagar, com fam fer amb una modificació pressupostària, 
despesa de consum elèctric, home, no és gens correcte que cobréssim les taxes a la ciutadania per la 
recollida d’escombraries i que aquests diners no vagin a lo que han d’anar, que és a pagar la factura 
dels residus. I insistirem en aquest tema, perquè ens sembla que és greu. Abans s’ha parlat 
d’1.000.000€; jo no sé d’on ha tret la xifra el senyor Jaume Forcadell, però si això és així és 
preocupant aquest tema perquè, ademés, té una incidència negativa des del punt de vista de la 
comunitat territorial a la que pertanyem, a la comarca del Baix Ebre, enfront d’altres municipis que sí 
que compleixen les seves obligacions i les dificultats que fica un consorci d’un servei bàsic de primer 
ordre com és el Rebe. És per tant, des del nostre punt de vista, una previsió insuficient la que té 
aquesta partida i això ens porta a afirmar que no són uns pressupostos creïbles. En segon lloc pensem 
que no donen resposta a les inversions més urgents que precisa la ciutat. Reconeixem la dificultat 
econòmica, el problema de que no hi hagin recursos per a poder-los dedicar a inversions, però si que 
hem de fer notar que les inversions, que es vehiculen a través de Gumtsa, s’ha dit abans aquí, en un 
import de 8.036.675,46€ es corresponen en 9 actuacions de les quals 7 són inversions reiterades, 
vull dir, previstes en anteriors exercicis, i d’aquestes actuacions, encara que sigui per començar-les, no 
n’hi ha cap relacionada amb el desguàs dels barrancs del Rastre i del Sant Llàtzer que entenem que 
són les que, d’una forma més urgent, necessitem a la ciutat, sobretot després de les incidències de 
tipus meteorològic i de risc natural que va provocar una situació de risc en aquest sentit. Ho diem 
nosaltres però abans, al inici, al justificar el nostre vot negatiu a la urgència de la convocatòria, fèiem 
referència a unes declaracions del president de la Federació de l’Associació de Veïns, del dia 21 de 
desembre, que parlava justament d’aquest tema també, com també parlava d’un tema que aquí s’ha 
parlat: del retard del complex de les aigües i del pàrquing de la plaça de l’Estadi, que suposo que 
n’haurem d’anar parlant per veure amb quina situació està aquest tema. 
 
En tercer lloc possessionem el nostre vot contrari perquè pensem que els pressupostos no orienten, no 
encaren la definició de les línies estratègiques del desenvolupament econòmic de la nostra ciutat. En 
aquest sentit també nosaltres diem, com aquí s’ha dit, de que no existeix, al menys no l’hem vist amb 
concreció, una previsió per a la redacció i l’impuls del Pla Estratègic de la ciutat de Tortosa. 
 
I finalment, el nostre vot és contrari perquè aquests pressupostos incompleixen els compromisos amb 
les entitats municipals descentralitzades. Se n’ha parlat des d’un altre partit de l’oposició, vostè 
senyor Alcalde també n’ha parlat, tenim un conveni amb les entitats municipals descentralitzades que 
es nodreixen, des del punt de vista econòmic, fonamentalment a través de les transferències corrents 
però també hi ha un aspecte relacionat amb les transferències de capital que en lo cas, al menys de 
Jesús, l’any passat es va incomplir en la xifra de 150.000€, aquest any la previsió és de zero euros, tot 
i que els pressupostos de la Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús té una partida, si es vol, 
simbòlica de 1.000€ que tampoc, per lo vist, ni 1.000€ és lo que es complirà. 
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Per tant, aquests són els arguments que nosaltres volem expressar per argumentar el nostre vot 
contrari. 
 
Intervenció de la Sra. Matilde Villarroya 
 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Villarroya, tot expressant que intentarà ser  una mica breu, però les 
intervencions han sigut molt i molt llargues per part de tots i moltes de les propostes o de les 
recriminacions que em fan són comuns, per lo tant, donaré una resposta general i a lo millor entro en 
alguna qüestió en particular. Si em deixo algunes de les partides que vostès han comentat i 
necessiten algun aclariment, si els hi sembla, després en privat jo els hi explico, però els hi donaré els 
grans trets de perquè creixem algunes partides i algunes no. 
 
En el tema de la queixa de la recepció de la informació a final d’any sabem tots que és molt complicat, 
arribem com arribem, intentem, com ha dit el senyor Forcadell, entrar el pressupost abans de final 
d’any, però això fa que la informació que tinguem, en tinguem a petites dosis, que és com la anem 
donant. Necessitem el servei de Serveis Centrals, està col·lapsat, l’Interventor està contínuament fent 
informes, en diferents aspectes perquè estem tancant l’any i és un període molt difícil, per lo tant, el 
que fem és donar-los la informació tan prompte la tenim natros i els hi fem arribar a la comissió. Potser 
caldria donar-la abans? Tan de bo, tan de bo pugéssim fer-ho, però no és la situació, per lo tant, si algú 
necessitaria més temps, doncs lamento que s’hagi trobat en aquesta situació però la idea és anar 
donant la informació a mesura que la tenim.  
 
D’altra banda, hi ha hagut també un comentari comú relacionat amb el tema de que els ingressos no 
estan acurats i que estem pressupostant-los per sobre. Bueno, en primer lloc, per això tenim l’informe 
del nostre Interventor que l’ha informat favorablement. Si haguessin desviacions realment importants, 
el primer que ens hagués parat els peus hagués sigut ell. Per tant, estos pressupostos són molt 
acurats amb els ingressos i prova d’això és que hem ajustat molt algunes de les partides, com per 
exemple, les partides d’IBI, les partides de plusvàlues que alguns de vostès m’han fet menció 
específica i voldria jo també parlar-ne. Mire, algú m’ha dit que l’IBI està sobredimensionat. Jo entenc 
que  entendre el pressupost és complicat, però no és el mateix el que es pressuposta, que els drets 
reconeguts, que el que hi ha comptabilitzat, són coses diferents. Nosaltres l’any passat, d’IBI vam 
pressupostar per a l’any 2011: 7.415.000€ però a hores d’ara, en drets reconeguts, en tenim 
8.500.000€, llavors, que natros haguessin una estimació de 7.937.000€ a mi em sembla prudent. Em 
sembla prudent perquè els drets reconeguts eren de 8.500.000€. En cap cas hem inflat l’IBI, ans al 
contrari; hem pres una mesura molt ajustada. I pel que fa a les plusvàlues, si que les hem baixat, però 
es que és real. Lo que volem és, justament, ajustar-nos al que tenim, al va venint sent los anys 
anteriors i, si les plusvàlues aquest any presenten una xifra és perquè realment s’ha contrastat que 
serà així. Les nostres estimacions ho diuen així, els nostres tècnics han fet els càlculs iens diuen que 
seran així. En cap cas hem inflat els ingressos, em poden creure o no però potser la paraula de 
l’Interventor serà millor que la meva potser per a alguns de vostès, per lo tant, aquí queda.  
 
Desprès, d’altra banda, pel que fa referència als capítols de despeses: m’han fet èmfasis en el 
capítol1, en el capítol 2. El capítol 1 s’ha de reduir, bàsicament perquè el capítol 1 representa a 
l’Ajuntament de Tortosa un pes del 38,8%; això és un volum molt important. Estem parlant que més de 
la tercera part del que és el pressupost de l’Ajuntament de Tortosa se’n va en capítol 1. Per lo tant, 
està clar que necessitem una “redimensionabilitat” d’aquest capítol. I pel que fa referència al capítol 
2, que em diuen “aquí ha pujat una partida”, n’ha baixat una altra, no estem...” si m’han comparat 
pressupostos de l’any anterior a n’aquest, també els hi voldria dir que és difícil perquè han canviat 
orgàniques, i al canviar orgàniques, igual que va passar l’altre dia en la comissió, que no es veia on se 
n’havien anat uns diners de transport perquè havien passat d’una orgànica a l’altra, passa en varies 
de les partides. Llavors, si em permeten, jo els hi donaré l’explicació del que és la despesa del capítol 
2 perquè al final acaba pujant, però ho faré per orgàniques, perquè serà molt més fàcil. A veure, en 
orgàniques, si ens hi fixem la majoria de les orgàniques baixen, en part baixa Serveis, baixa 
Ensenyament, baixa, la majoria de les orgàniques tenen una reducció. El que passa és que aquesta 
reducció, que s’ha demanat i que s’ha demanat als contractes que també m’han fet referència, és 
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superada per altres partides que tenen un creixement. Quines són aquestes partides? Pos les vaig a 
mencionar: una partida de Benestar Social que puja, i puja 250.000€ pel tema de la llei de 
dependència bàsicament i per la aposta en el tema de Benestar Social. Per cert, amb el tema de 
Càritas, que és un tema sensible, ja que estic parlant de benestar social m’agradaria parlar-lo, les 
aportacions que es fan són dues, si que hi ha hagut una reducció, però certament, hem de repartir lo 
que hi ha i, de fet, s’ha fet una aposta intentar tocar el mínim possible i, de fet, l’aportació que estem 
fem encara representa un 25% més del que es dotava abans d’aquest govern. Per lo tant, hem 
incrementat i hem incrementat amb escreix, lo que passa és que en aquest moments hem de reduir 
una miqueta. Pel que fa referència a una altra partida que creix del capítol 2 és la que fa referència al 
CFO, o FOC ara actualment, que són tota la referida a cursos ocupacionals i que ens venen per un altre 
costat, per lo tant això es compensa amb els ingressos.  
 
Un tema estrella, que ha sigut el tema de Festes. Jo sabia que quan fiquéssim un creixement en el 
tema de Festes grinyolarien coses, però hem volgut ser realistes. Hem volgut ser realistes i hem ficat el 
pressupost que el regidor de Festes, el senyor Domingo ens ha traslladat. No volem que desprès ens 
toqui aprovar extrajudicial, per lo tant, el que volem és que el pressupost de Festes i tinc les xifres i 
m’agradaria comparar, perquè clar, vostès diuen “es gasta molt en festes, si. Les podríem traure”, cert, 
podríem eliminar la Festa del Renaixement, clar que si, però el que hem de fer és potenciar tot lo que 
dona a la nostra ciutat desenvolupament i ressò exterior, per lo tant, entenem que no s’ha de tocar. 
Quan el nostre regidor ens diu que la Festa del Renaixement no es pot reduir més, ens ho creiem i 
saben perquè? Pos perquè he demanat les xifres anteriors, de la Festa del Renaixement, tinc les 
dades comptabilitzades, a comptabilitat de l’any 2006, de la Festa del Renaixement i les Festes de la 
Cinta. Saben quan pujava això? gairebé 1 milió d’euros. Actualment estem pressupostant 449.000€, 
és lo que estem pressupostant actualment de Festes, amb les dues, entre Festes del Renaixement i 
Festes de la Cinta i cavalcada de Reis. Em sembla que la disminució és substancial. El nostre regidor 
ens diu que les festes en menys ja passarien a ser una festa que quedaria molt minimitzada i que no 
tindria el ressò que té actualment. Volem fer-ho? és una decisió política, es cert. La decisió política que 
s’ha pres és esta. Una altra cosa és que no estiguessin d’acord, però en el capítol de Festes sabia que 
hi hauria algo i per això m’agradaria explicar això: que hem intentat ficar lo que justament tenim 
previst gastar-nos i no generar extrajudicial, a veure si és possible. 
 
Més coses. Estava explicant jo el que és el capítol 2. Del capítol 2 també hi ha un increment en les 
despeses d’Intervenció: 130.000€, però això són els costos de la recaptació per executiva que ens 
cobren. 
 
Pel que fa referència a capítol de Recursos Humans, també hi ha un increment i és perquè abans 
estava al capítol 1 tot lo que era prevenció de riscos laborals i ara ha passat a capítol 2, per tant no 
s’incrementa, sinó que es canvia de partida. D’altra banda tenim, en tema d’informàtica, també hi ha 
un creixement. Per què? perquè se contempla la connexió dels edificis municipals en tema de fibra 
òptica i per lo tant aquí hi ha un increment. I finalment tenim la Joventut, que són 51.000€ i que 
incrementen al capítol 2 per què? pos altra vegada pel mateix. Perquè  s’ha canviat de l’IMACT i ara 
està a l’Ajuntament, per lo tant, aquí puja i a l’altra costat es baixa.  
 
Per lo tant, el capítol 2 pateix una pujada però creiem que està plenament justificada i aquesta 
justificació no la podem eliminar. En alguns casos ja ens agradaria, però no pot ser, per lo tant, el 
capítol 2 queda així i representa el 36,25% del pressupost de l’Ajuntament.. 
 
S’han dit altres coses: el tema de les indemnitzacions que creixen. Si que creixen les indemnitzacions 
però es redueixen del capítol 1, perquè les indemnitzacions del senyor Alcalde abans no les teníem i 
ara si que les tenim, però hem reduït tot el seu sou del que és el capítol 1, per això hi ha un creixement 
en el que són indemnitzacions, que abans no teníem. Apart lo dels grups polítics que ja els hi he 
comentat abans. 
 
Més coses: el tema dels interessos que han crescut. Si que han crescut, certament. Hem tingut que fer 
un ICO com a mesura de romanent, per lo tan han crescut. Tan de bo, i de fet considerem que les 
condicions que hem obtingut de refinançament han sigut molt bones, estem parlant d’un 2,35 %, per 
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lo tant l’altre dia vam portar a aprovació la pòlissa de Jesús en un 4 i mig. Ja sé que Jesús tot ho fa 
millor que natros, però en aquest cas hem aconseguit tindre una millora. 
 
Pel que fa referència a les amortitzacions, em sembla que ja els hi ha explicat el senyor Alcalde. O 
sigui, són dos anys consecutius que no hem tingut endeutament, per lo tant lo que s’amortitza sempre 
és la diferència entre el que ens endeutem i el que amortitzem, per lo tant, aquests 2 anys, 
evidentment, l’amortització de capital i per cert, sigui dit de pas, ens estem situant a xifres 
d’endeutament  que és les que ens vam trobar quan vam arribar. El deute viu per inversions, 
actualment, a finals d’aquest any el situarem en 39.000.000€ que és lo que ens vam trobar, 
pràcticament, quan vam arribar. Per lo tant, estem reduint molt i, a part d’això, hem aconseguit fer 
totes les despeses de PinCat i totes les inversions corresponents, per lo tant si, estem fent lo que 
podem,. La situació és greu, però tan malament no, tampoc és que ho estem fem, perquè de vegades, 
quan sento per exemple al senyor Sabaté, que ens diu que tenim una incapacitat de gestió, jo de 
vegades em sento al·ludida perquè penso, me sento que està faltant una miqueta. Intentem fer-ho bé, 
però això de dir-me que som incapacitats per gestionar. Potser tinc la pell molt fina, però no em sona 
bé, perquè natros estem fem lo millor que sabem, per lo tant, a lo millor és que no en sabem més, 
també és cert. 
 
La proposta que em feia el senyor Monclús de reduir algunes partides. Miri, senyor Monclús, si jo li 
redueixo aquestes partides, són partides que existeixen, només pel funcionament de l’Ajuntament. Les 
atencions protocol·làries existeixen i vindrà algú i tindrem una despesa. S’han suprimit tot lo que són 
els piscolabis, s’ha suprimit tot. Vostès no van vindre a la salutació de l’Alcalde però normalment 
sempre hi ha havia darrera un petit refrigeri. No hi ha res, s’ha eliminat, perdó, pos per a alguns que 
no van vindre, si que no es va fer res. No es va fer res precisament per això. Però sempre hi ha, que si 
aquí dintre tenim lo que són tota la recepció de les pubilles, les destrals, les bandes. Si que ho 
podríem traure les “hatxes” !! Per lo tant, això ho tindrem igual. Jo no veig de rebut ara retirar les 
“hatxes” a les nostres pubilles. Vull dir, són coses que tenim i que si jo les trec, li podria dir: “mire, si 
que les trec” però les tindré igual, i desprès va a extrajudicial i desprès me vindran a dir que faig 
extrajudicial. Per lo tant, són coses que no es poden eliminar. 
 
Les assignacions als grup polítics, les podríem traure? Si, les podrien traure, no sé, això potser seria 
qüestió de ficar-se d’acord tots, no ho sé. Estic nomenant, exactament, les partides que vostè m’ha 
citat, no estic triant-les jo al atzar. Són les que vostè m’ha dit. Lo tema de assistències a òrgans de 
govern, pos també, és una cosa que es podria revisar, però això formem part tots. I el tema de 
publicitat i propaganda, miri, això jo també ho vaig comentar: “reduïm publicitat i propaganda”, però 
em deien: “bé, i tots els events que fem, com els donem a conèixer? Esta despesa la tindràs, i la 
tindràs segur “ perquè, que si fem les festes de la Cinta, que hem de traure? No hem de traure 
cartells? no hem de traure res? Que fem una activitat esportiva, no hem de traure cartells? Jo ara li 
podria dir: “ho trec, si, també ho considero superflu” però desprès ho tindré, per lo tant, penso que 
això és una mica “lo xocolate del loro” i vostè em diu que estem parlant de 7.000€, vol dir que val la 
pena? perquè després potser d’extrajudicial n’hauré de fer més?. O sigui que igual val la pena deixar-
ho com ho tinc, d’acord?  
 
I, en general, em sembla que vostès ho han reconegut tots, que és una situació difícil i jo també els hi 
voldria demanar una mica de comprensió i solidaritat i de dir  que vegin que realment estem fem lo 
que realment es pot. Vull dir, en cap cas estem dilapidant, en res que sigui superflu. Tots els regidors 
que estan aquí han ajustat  els seus pressupostos al màxim. Jo crec que cada any els hi demano, i 
cada any me l’ajusten. Arribarà un punt que em diran “es que ja no podem ajustar més”. Per lo tant, a 
mi m’agradaria, en la línia esta de que veuen quina és la situació, pos que realment se’n facin una 
mica el càrrec de que lo que s’ha fet ha sigut, estrictament, lo necessari. 
 
Intervenció del Sr. Xavier Dalmau 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau, manifestant que entén lo dels ajustos que acaba de dir la 
senyora regidora. Quan miro algunes partides de despeses, les estava mirant i ara ho entenc. Perquè a 
mi em “xoca” molt l’apartat de l’executat al 30 de setembre, me “xoca”, que és l’última xifra que jo 
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tinc. M’he de basar amb el que tinc. Per exemple, la partida d‘energia elèctrica es pressuposta al 2011 
en 948.000€ i està executat a 30 de setembre, falta 1 trimestre per acabar l’any, en 947.000€, és a 
dir, un 99,87. Jo pregunto: i l’últim trimestre amb què ho paguem, amb quins diners ho paguem , 
perquè la partida ja està exhaurida pràcticament. Però a més lo curiós és que es pressuposta, en 
aquesta mateixa partida per al 2012, un import d’1.014.566%, és a dir, 66.000€ més i amb això es 
pot cobrir...., vull dir, avaluem lo trimestre que falta amb 66.000€ més de despesa d’electricitat. Lo 
que no entenia, jo ara ho entenc, que s’intenta ajustar al màxim i a lo millor hi ha un cert error 
involuntari o no, o a lo millor està encertat. Jo simplement pregunto. Igual passa amb lo del l’aigua; lo 
de l’aigua encara es més curiós perquè, segons aquí, l’últim trimestre ja no podem ni rentar les mans, 
perquè diu: al 2011 es pressuposten 53.000€. Està executat, a dia 30 de setembre, 58.000€, es a dir, 
7.000€ més de lo que s’havia executat, lo 110% ja s’ha executat i llavors a l’últim trimestre no podem 
pagar l’aigua. Però es que ademés, al 2012 lo pressupost que es fa és de 45.300€, és a dir, menys del 
que en un principi s’havia pressupostat per al 2011, ho hem exhaurit tot en los 6 primers mesos de 
l’any.  
 
Que són coses que “xoquen”, vull dir que jo no ho faig en sentit de crítica, sinó en tot cas, d’aportació 
constructiva. Amb el gas passa el mateix, o sigui, es puntualitzen 97.000€ per al 2011; a 30 de 
setembre, falta 1 trimestre per acabar l’any, ja se n’han exhaurit 85.000, s’han pagat 85.000€ i algo 
d’euros i es pressuposta per al 2012: 106.000€. Clar, tu dius “bueno si, però tampoc cobreix lo gasto 
teòric d’estos últims 3 mesos”. Bé, jo simplement era dir que hi ha partides que “xoquen” per si 
mateix. N’hi ha més, de combustibles, però deixem-ho estar. 
 
Desprès també jo lo que volia era afegir-me un poc a lo que ha dit lo company Toni Sabaté respecte a 
la EMD de Jesús. Jo considero que Jesús al 2011 ja va estar penalitzada amb una reducció de 
150.000€ de la dotació de 300.000€ que tenia i ara, en la previsió per al 2012, se la penalitza llevant-
li tot i jo, bé, d’alguna forma em vull solidaritzar amb l’EMD de Jesús . Res més. 
 
Intervenció del Sr. Jaume Forcadell 
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que un parell de reflexions, ja per intentar 
acabar. Realment, ho dic per tot el que s’està comentant ara en relació a les partides de la liquidació 
de l’any passat i d’enguany. Jo crec que el que estava inflat amb els ingressos i “tunejat” en relació a 
les despeses era el pressupost de l’any passat. El pressupost de l’any de l’any passat si que era, 
evidentment, un pressupost pre-electoral, diguem-ho així. Enguany s’està intentant ajusta més i jo crec 
que és evident. Però vull dir que tot això que troben en les dades parcials o en l’estimació total de la 
liquidació de l’any anterior és una típica liquidació de pressupost pre-electoral, senzillament. I enguany 
si que sembla que anem a buscar una mica lo real.  
 
No em desagrada això de Festes i no em desagrada, o sigui, si el que ens estan dient és que l’any 
passat vam pressupostar un 40% menys del que havien de costar, n’hi ha per enfadar-se bastant, o 
sigui aquí, una de tres possibilitats: o que el 2011 van pressupostar un 40% menys del que sabien que 
gastarien en festes o que ara van a fer unes fetes espectaculars o que estem fem previsió per a 
carregar els crèdits extrajudicials que vindran de la liquidació del 2011. O sigui, no més hi ha 3 
opcions aquí i qualsevol d’elles desagrada bastant i quasi m’he és igual. Conclusió en relació al tema 
de les festes: si és per un tema de promoció econòmica, i les festes del Renaixement són un 
instrument de promoció econòmica, i jo no aprofitaria tampoc dir “es que es gastaven tant en la Festa 
del Renaixement”, perquè la Festa del Renaixement, en aquell moment, també era diferent i no 
entrarem a valorar, això ja ho parlarem a la comissió de Festes i punt. Però si és per a la Festa del 
Renaixement per mi això és promoció econòmica i endavant, així de clar ho dic. Ara, no ens agrada 
veure aquest 38% de modificació perquè, ho agafis per on ho agafis, aquí hi ha algun tema que no 
quadra. 
 
En relació a l’afirmació que feia la senyora Villarroya de que la partida de personal és el 38,08% del 
pressupost. Home, enguany que no hi ha inversió. Sap quan era al 2008 la partida de personal? lo 
28,11%. Llavors, agafem i calculem-ho en relació al grup, perquè clar, tota la inversió que fem a través 
de la Gumtsa no computa a l’Ajuntament. Llavors llençà el missatge aquest de que ja tots parlem de la 
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possibilitat de re-dimensionar, però llençar aquest missatge de que ens gastem 4 de cada 10€ amb 
personal, jo no crec que sigui bo per a aquesta casa, perquè ademés és que no és cert, no és cert. És 
cert cojunturalment, ara i aquí, amb el pressupost de l’Ajuntament, però no del grup; ja li dic que 
2008: 28,11%, 2009: lo 32,92%, 2010: 34,48% i segueix 2011 i 2012, i no valorarem políticament 
aquesta progressió perquè seria una “tonteria”, perquè és depenent del nivell d’inversió que fem i de 
si es fa a través de l’Ajuntament o de la Gumtsa, està clar, més clar que l’aigua. 
 
Ja per acabar, no ens han contestat el tema, o no ho he agafat jo, el tema dels estudis i els treballs 
tècnics, l’increment de la partida del 46%, de 710.000€ a 1 milió i pico d’euros. Aquesta si que ens 
agradaria, ara ho mirarem, un segon pos, que ho mirem 
 
A continuació el Sr. Alcalde contesta que si és lo global, ja li dic jo que això va vinculat al contracte de 
la Llei de Dependència. 
 
Sr. Forcadell: No, no, no... 
 
Sr. Alcalde: Si vol ja ho aclarirem. Des del fons em confirmen que si. Es trau un contracte de Llei de 
Dependència, que farà que aquesta quantitat és la que pugi. 
 
Sr. Forcadell: No, però el tema dels 250.000€ d’increment de la Llei de Dependència estan en una 
altra partida. 
 
Sr. Alcalde: Anem a veure. Lo contracte que s’ha d’adjudicar, perquè s’haurà de fer adjudicació de 
contracte, fa que la partida d’estudis i treballs tècnics, que és capítol 2, que és el capítol que li feia 
referència abans la senyora tinent d’Alcalde, fa que es produeixi aquest increment. 
 
Sr. Forcadell: un increment de 300.000€ ? 
 
Sr. Alcalde: Si, si, si... Però en tot cas..., si, si, ja li dic que si, no en tingui dubte. En tot cas, li 
clarifiquem perquè, com pot entendre, en un situació d’absoluta restricció el que no farem ara és 
gastar-nos 300.000€ per la patilla, de més a més. Ja li ben asseguro que no. Li dono aquesta 
explicació i li confirmarem i si vol, els serveis tècnics li faran la confirmació al respecte. 
 
Sr. Forcadell: Bé, el que si que intentaria és que si es planteja algun dubte en relació de tota una 
partida gran, de més d’1.000.000€ a aquest Ajuntament, es pugi detallar amb una mica de, de.... Si 
bueno, però estem en intuïcions, me diu que li confirmen no sé si des del públic o des d’on, però 
estaria bé que pugéssim.... 
 
Sr. Alcalde: Forcadell, li estic confirmant, li estic dient jo. Vostè diu que no en té prou, pos ja li 
contestaran per escrit. 
 
Sr. Forcadell: D’acord. Ja ho demanarem per escrit llavors. 
 
El Sr. Jaume Forcadell continua amb la seva intervenció, dient que, ja per acabar, del tema del 
pressupost no afegir res més. Simplement una referència al tema de si el Sr. Alcalde té projecte de 
ciutat o no en té. Jo el que he dit és que em reconec incapaç de detectar-lo, perquè porto 5 anys aquí 
amb vostè i encara, com a mínim, m’ho vaig haver de perdre perquè jo no sé quan ha explicat vostè 
quin és el seu model de ciutat, que és el seu model urbanístic, que és el model d’habitatge, o sigui, si 
vostè prefereix que Tortosa, a pesar de baixar en població, continuï fent barris o anem a rehabilitat el 
que ja tenim. Si el nostre model d’inversions és fer una piscina olímpica o recuperar el nostre 
patrimoni per a fomentar el turisme. Vostè quan ha explicat el seu model? Llavors, jo li dic: es que jo 
desconec el seu model, o bé perquè no me l’explica, o bé perquè no en té, i agafa i se m’ofèn. Vostè és 
lliure de fer el que vulgui, evidentment, però jo li he de demanar que no ho faci perquè es que ho fa 
constantment, que és manipular i canviar les meves paraules. M’ha dit que jo li he dit que vostè és un 
desastre, que és un inútil. Vostè sap lo que ha dit que jo he dit i que és mentida que jo hagi dit ? A que 
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ve aquesta manipulació constant del que diuen els demés. Es que sempre ho fa. Llavors Sr. Alcalde, ja 
dic, és lliure de fer el que vulgui però la gent sap que ho fa i no crec que li faci cap favor. 
 
I en segon lloc i últim, ja per acabar. Quan se li acaben els arguments em recorda que té majoria 
absoluta i és una cosa que em satisfà enormement perquè crec que tampoc li fa cap favor. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
 
Pos si tantes li satisfan, pos ja anem per la bona línia. Sr. Forcadell ha dit que ho he dit, que he deixat 
de dir. Escolti, senyor Forcadell, això és molt fàcil. Si això es “graba”, si ho poden mirar per la tele. 
Vostè me diu que jo he dit que vostè m’havia dit que jo era un inútil. Jo crec que no he dit, per tant, 
estarà “grabat”, la gent podrà tirar enrera, podrà avançar i ho podrà comprovar i, per tant, tot aquests 
exercicis de confusió, d’intentar un desprestigi personal, un desgast, bueno, vostè fa la opció i li he de 
dir que no, fins ara, més endavant segurament poden canviar les coses, fins ara això molt de resultat 
no els hi ha donat, però bueno, tenen aquesta opció. Me diu “es que jo no se veure lo que vostè vol, jo 
no se veure la seva proposta, jo no se veure...”. Escolti, fa sis mesos 6.500 persones ho van saber 
veure, pos és així, que és un 50% de la gent que va anar a votar, per tant, una miqueta de respecte. Lo 
problema que té Sr. Forcadell no és que no ho sàpiga veure, és que vostè té una altra idea, legítima, 
que no comparteix, i lo que pretén és que nosaltres tinguéssim la seva idea. Pos escolti, la seva idea, 
vostè, la seva formació política, va estar governant 8 anys a Tortosa, la va intentar implementar i ja 
tornarà a governar alguna altra vegada, però ara quan va governar van decidir que no era la idea de la 
ciutat de Tortosa que la gent volia i la gent no s’equivoca, no s’equivoca, ens equivoquem natros, però 
la gent al final no s’equivoca i, per tant, en aquests moments, home, “es que no sap lo que vol, i no 
ens ho ha explicat” Pues miri, vostè es va presentar a unes eleccions municipals, senyor Forcadell, s’hi 
va presentar ara fa 6 mesos i va estar durant 1 mes, 15 dies formalment, intentant explicar als 
tortosins i tortosines la Tortosa que vostè volia i les seves propostes per a Tortosa. Eh què ho va fer ? 
Pos jo vaig fer exactament lo mateix. Vaig presentar-me i vaig presentar les meves propostes i la 
Tortosa que volia i com ho volia fer i la gent va votar. Una mica de respecte. Jo l’únic que li demano és 
respecte. Jo no refrego rés, no li refrego cap majoria absoluta, no li refrego absolutament res, però 
home, li demano una miqueta de respecte. És l’únic que li he demanat i li continuaré demanant. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que jo lo que he dit és que, acabant l’any, 
tenim unes obligacions reconegudes de 29.680.000€ enfront del 49.287.000€ si li sumem a la 
previsió inicial del 2011 totes les modificacions. Jo l’únic que he dit és que això dona una percentatge 
d’un 60% de nivell d’execució del pressupost de l’any que estem acabant i vostè sap que aquest és un 
percentatge molt baix i que això és negatiu. Jo he utilitzat l’adjectiu de “incapacitat de gestió” però ja 
sap que és un adjectiu que vol dir justament això, que és un percentatge baix i que això és negatiu.  
 
I desprès finalment, pel que fa a les festes, que nosaltres abans no n’hem parlat, agraeixo molt la 
informació que ha donat. Hem ficat el que és necessari per que desprès no tinguéssim extrajudicial. 
Pues miri, n’hi tindrem. I en tindrem perquè desprès de reis o durant el primer trimestre, no sé quan, 
tindrem un extrajudicial que hi haurà un grup de factures que direm “factures entrades desprès de 
gener”, però que estaran relacionades amb les festes d’aquest any que acabem perquè ja no hi cabien 
les despeses. Per tant, tècnicament vostè sap que això és així i que, per tant, continuarà essent 
insuficient la partida de festes. 
 
Intervenció de la Sra. Matilde Villarroya  
 
Tot seguit, pren la paraula la Sra. Villarroya, manifestant que tant el senyor Forcadell com el senyor 
Sabaté em comentaven el tema de l’execució del pressupost. Això jo penso que jo veurem quan féssim 
la liquidació. Tampoc anticipéssim massa, però quan em comentaven, també ho ha dit el Sr. Dalmau, 
de que hi ha una diferència entre l’executat i el que es portava pensen que aquí tenim la incorporació 
de romanents i que per això surten les xifres que sortien, perquè són romanents afectats i que això 
ens entra desprès en forma de subvencions i en forma d’aportacions i tot el que ens va arribant. Per lo 
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tant, una cosa és el pressupostat i tot lo altre és el que ens arriba d’exercicis anteriors i per això la 
diferència. És una cosa que a lo millor és difícil de percebre, perquè realment ens ve per un altre 
costat i si no tenim la informació, moltes vegades, no ho veiem, però s’ha de tenir en compte, desprès 
per això es liquida i donem el resultat. De totes maneres, jo recullo les seves prediccions i ens 
esperem a la liquidació del 2011, llavors n’he parlem dels resultats si els hi sembla bé. 
 
Pel tema de les festes, jo crec que més clar no ho he pogut dir. Jo crec que m’he explicat i he justificat 
el motivo del perquè hi ha aquesta quantitat. Lo d’extrajudicial, ho veurem, jo crec que ho veurem, a 
veure que passa amb l’extrajudicial de festes, però ara per ara, jo crec que la previsió que hem fet per 
a l’any 2012 serà bastant acurada i intentarem mantenir-nos dins d’aquests marges.  
 
Jo no sé, però igual em sembla que el senyor Domingo s’ha degut ofendre perquè diu “no comparen 
les festes d’abans amb les d’ara”, entenc que, ho dic en broma. 
 
I finalment, el tema de la partida de personal. Si ho comparem en termes absoluts, continua tenint un 
pes, un volum molt important, i en són conscients tots d’això, però bueno jo, si ningú se sent afectat, 
ja voldria concloure, si ningú ha de fer cap participació més, m’agradaria agrair-los a tots els regidors 
les seves aportacions a aquest pressupost. Que si qualsevol partida no es veu clara, perquè alguns 
m’han detallat molt les partides, les podem comentar en comissió i a tots els que han votat 
favorablement, o al menys s’han abstingut, donar-los les gràcies i bon any. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb dotze 
vots a favor, corresponents als regidors del grup municipal de CiU, vuit vots en contra corresponents 
als regidors dels grups municipals del PSC,ERC, IETE i PxC, i una abstenció corresponent al regidor del 
grup municipal  del PP. 
 
 

 
*-*-* 

 
I no havent més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió, a les quinze hores i set 
minuts de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari          Vist i plau 
          L’alcalde 
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