
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
20/2011

Srs./Sres. Assistents:
Alcalde-President:
BEL ACCENSI, FERRAN
Regidors/es:
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE
CHERTÓ ROIG, NURIA
CID GARCIA, ROSA
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER
FERRÉ FANDOS, ALFREDO 
FORCADELL TORRES, JAUME
GAMUNDI VILA, ALICIA
JORDAN FARNÓS, JORDI
LEHMANN MOLES, EMILI
PANISELLO CHAVARRIA, PERE
PINO HOMEDES, JOAQUIN 
ROIGE PEDROLA, MERITXELL
SABATÉ IBARZ, ANTONI
TOMAS AUDÍ, DOMINGO 
VIDAL SABATÉ, ESTHER
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE
VIÑUELA LOPEZ, BEATRIZ

Secretari Accidental
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI

Excusa la seva assistència:
BEL GUERRERO, DOLORS
MONCLUS BENET, JOSEP FELIP

Tortosa, sent les nou hores del  dia 10 d'agost 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: Dotar a la major brevetat de consignació a partides pressupostàries per atendre 
despeses obligatòries e inajornables.
 

ORDRE DEL DIA

1r. Ratificació del caràcter urgent de la sessió

SERVEIS CENTRALS

2n.  Dictamen  d'aprovació  inicial  de  l'expedient  de  modificació  pressupostària  núm.  15/2011. 
Transferència de crèdit.

*-*-*

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

1.- RATIFICACIÓ DEL CARÁCTER URGENT DE LA SESSIÓ

Per la Presidència es sotmet a votació la ratificació del caràcter urgent de la sessió, que és aprovada per 
unanimitat.

SERVEIS CENTRALS

02.  DICTAMEN  D’APROVACIÓ  INICIAL  DE  L’EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  NÚM. 
15/2011. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
 
Vista la sol·licitud de modificació pressupostària presentada per la Direcció Tècnica,  l’expedient  de 
modificació pressupostària núm. 15/2011, per transferència de crèdit, amb l'informe d'intervenció, i  
atès  el  dictamen favorable  emès  per  la  Comissió  Informativa  de  Serveis  Centrals,  en  sessió  de 8  
d’agost de 2011, al Ple es proposa adoptar el següent acord:
 
Primer.- Aprovar  inicialment  la  modificació  pressupostària  núm.  15/2011,  transferència  de  crèdit, 
d'acord amb el següent detall:
 
De   
Descripció Aplicació Eur
Personal laboral fix PRO-24100-13000 31.602,30
Seguretat Social PRO-24100-16000 11.755,97
Personal laboral no fix EQU-15000-13100 10.051,20
Seguretat Social EQU-15000-16000 6.964,88
Retribucions bàsiques func. Sous grup C2 GIN-93200-12004 8.528,28
Retribucions bàsiques func. Trienis GIN-93200-12006 393,80
Retribucions complementàries.C.Destí GIN-93200-12100 3.849,23
Retribucions complementàries. C.Esp. GIN-93200-12101 2.670,14
Seguretat Social GIN-93200-16000 5.639,52
Retribucions bàsiques personal eventual GER-91200-11000 5.017,83
Retribucions complement. Personal eventual GER-91200-11001 12.430,13
Seguretat Social GER-92000-16000 952,60
  99.855,88
 
A   
Descripció Aplicació (O-F-E) Eur
Festes populars FES-33801-22609 99.855,88
  99.855,88
 
Segon-  D’acord amb el  que estableix  l’article 169 i  179  del  RDL 2/2004, de 5 de març,  pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, exposar al públic l’acord d’aprovació 
inicial de l’esmentada modificació en el BOP de Tarragona, per un termini de quinze dies, a comptar des 
del  dia  següent  a  la  publicació,  durant  els  quals  els  interessats  podran  examinar-lo,  i  presentar  
reclamacions davant el Ple. La modificació es considerarà definitivament aprovada si durant l’esmentat 
termini no es presenten reclamacions.

*-*-*

Intervenció del Sr. Casanova

Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que sembla ser que estem aquí en caràcter  
d'urgència per aprovar una modificació pressupostària que no podem entendre. Se'ns diu des de l'equip 
de govern que les Festes ja pressupostades en 300.000 € necessiten ara una injecció de 100.000 €, 
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que és  un  30% del  ja  pressupostat.  Se'ns  diu  que  aquests  diners  sortiran  d'altres  partides,  unes 
partides que tampoc no entenem com és que ara tenen un sobrant de 100.000 €. Com és possible que 
hi hagi un desfase de 100.000 € al pressupost de les Festes? Entendríem que hi hagués un 2% o un  
4%, però clar no podem acceptar un 30%.

D'altra  banda,  fa  pocs  dies  es  va  aprovar  un  extrajudicial  i  una  part,  60.000  €  o  70.000  €  ja  
corresponien a les festes de l'any 2010, per tant nosaltres pensem que això més aviat, més que falta  
de rigor és més aviat una falta de credibilitat dels pressupostos i per tant ens abstindrem.

Intervenció del Sr. Dalmau 

A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que el que vol fer és dos preguntes, tres  
matisacions i plantejar o expressar una preocupació respecte al tema d'avui. 

La primera pregunta és, la dotació per a festes de l'any 2010, tinc entès o crec que estava exhaurida, 
per això en un moment donat es va fer un extrajudicial al ple d'1 d'agost d'aquest any per més o menys  
95.000 € per a cobrir festes, fires o festes sol, jo solament volia preguntar si la partida de Festes de 
2010 exhaurida, on va anar a aplicar-se, a quina partida va anar aplicar-se per això, preguntar-ho,  
perquè no ho sé. Pràcticament vull fer la mateixa pregunta a la segona pregunta, respecte a la dotació  
de Festes d'aquest any de 2011, que també es va pressupostar al 2010 per al 2011 i també està  
exhaurida,  perquè  avui  aprovarem  o  no  la  transferència  de  crèdit  per  import  de  99.855,88  €,  
simplement preguntar a on i a què s'ha dedicat aquest diners de la partida de Festes, que entenc que  
és correcte,  que és flexible gestionar un pressupost passant dintre de les normes pressupostàries,  
passant diners d'unes partides a unes altres, insisteixo dintre de les normes pressupostàries.

3  matisacions.  La  primera  és  aquesta  que  acabo  de  dir,  una  transferència  de  crèdit,  que  avui  
aprovarem  o  no,  complís  en  tots  els  principis  i  garanties  pressupostàries,  és  correcte.  Segona 
matisació, veig que passarem la transferència de crèdits de partides que afecten a sous, a salaris, a  
complements, etc, etc a la partida de Festes. Jo en principi és una apreciació en tota la sensibilitat  
possible, en una situació econòmica de crisis en la que estem, crisis que afecta molt directament  a  
l'atur, al treball i a les persones que estan en atur, fer un traspàs de crèdit d'unes partides de sous,  
salaris, seguretat social a una partida de Festes, en principi a mi personalment em fereix la sensibilitat,  
podríem anar a rascar diners d'altres partides, crec jo, no ho sé, això ho sap la regidora responsable 
d'Hisenda, però a mi personalment i amb tots els respectes i amb tot, em fereix la sensibilitat. Un altre  
matis dintre d'aquest concepte de transferències de la partida de sous i altres temes de salaris, etc a 
festes, està en que si a Festes volem reduir, volem implantar l'austeritat com vostès,l'equip de govern  
han fet i jo estic plenament d'acord, reduir-les a cinc dies, em pareix correctíssim, jo intentaria si és 
possible, no sé si m'equivoco o no, si aquests  99.000.000 € que aprovarem avui o no, van dirigit o  
pressupostat en funció de la setmana de Festes que era la normal o els cinc dies, ho dic per allò de  
reduir un poc l'austeritat Sr. Alcalde. Llavors han de ser austers en una situació que bueno, jo no tinc  
que explicar-li a vostè en la situació que hi ha en aquell moment. 

Per últim, el que he dit abans, que una transferència de crèdit és una forma d'aconseguir gestionar el  
pressupost en molta flexibilitat, que és com ha de ser,  mantenint i respectant sempre la normativa 
pressupostària, la tècnica pressupostària, però tampoc crec jo que puguem abusar massa d'aquests 
tipus  d'actuacions,  transferències  de  crèdits  o  els  que  és  un  altre  tema  que  no  és  pròpiament 
pressupostari  que és l'extrajudicial.  Hem aprovat dos extrajudicials  en dos plens,  ara aprovem una 
transferència de crèdit, tot és correcte, no hi ha cap problema, però la recomanació és que no abusem 
massa d'aquest sistema de flexibilitzar el pressupost, el que hem de fer és un pressupost des d'un  
principi ajustat, ben planificat per a les necessitats de cada any.

Per últim una preocupació i és que potser el que avui aprovarem o no al final es converteixi en un altre  
extrajudicial, no tindrem diners per a dotar la partida sous i salaris, que jo estic convençuts que la 
dotaran, perquè és un tema important, però bueno llavors tindrem que anar a buscar una altra font de  
finançament i al final tot això anirà a engrossir una altra partida individual de 99.000.000 euros o  
col·lectiva com l'altre dia d'1.000.000 d'euros d'extrajudicial.
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Intervenció del Sr. Forcadell

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que molt en la línia de qui m'ha precedit, l'altre 
dia aprovàvem un extrajudicial que incorporava, entre altres coses, un excés en relació al pressupostat,  
del 52% en energia, casi un 30% del mateix tema que tractem avui, Festes, per a totalitzar 1.000.000 
d'euros pràcticament. Avui ens expliquen, a un mes vista de les Festes de la Cinta, en una partida  
pressupostària de 334.000 euros prevista, ja ens falten 100.000 euros i que els hem d'anar a buscar  
del Capítol II que és el de Festes, els hem d'anar a buscar al Capítol de Personal. Jo crec que s'ajudarien 
una miqueta si ens explicaven què passa, perquè aquí la sensació és que va corrent el bulto. Vostè mira 
la regidora d'Hisenda i ella es va adreçar al regidor de Festes per a saber què passava. Llavors si els hi  
sembla bé i  avançant que el vot serà d'abstenció, perquè entre altres coses, això és la gestió d'un 
pressupost que nosaltres no vam compartir, si els hi sembla bé ens expliquen que passa, ens expliquen 
per què va corrent el bulto d'una partida a una altra i avui estem aprovant una modificació de crèdit que 
suposa el 30% del pressupost de 334.000 euros, que hi ha a la partida 22609 de Festes.No em digui  
que no Sr. Alcalde, és una desviació pràcticament del 30% i si ens expliquen el què passa, potser entre  
tots ho podem entendre. Jo entenc els dubtes que expressen els que m'han precedit, perquè són els 
mateixos que jo tinc, potser si fossin una mica més transparents no els tindríem. 

Intervenció del Sr. Sabaté

A continuació pren la paraula el Sr.  Sabaté, qui manifesta que aquest ple segurament no s'hagués 
tingut que produir, a la reunió de portaveus dels mes de juliol ens va dir que faríem un ple el dia 1 i  
desprès tancaríem el curs polític municipal i ens veiem de que divendres se'ns va dir que teníem en 
motiu  d'urgència,  convocatòria  de  Serveis  Centrals  i  avui  ens  veiem  obligats  a  fer  aquest  ple 
extraordinari, perquè sinó no podem fer les Festes de la Cinta, és a dir, no podia haver autorització de 
despesa, perquè l'interventor ens diu que en l'expedient de crèdit mitjançant transferència que fem 
avui, ens quedarà un saldo de partida de 117.000 euros per Festes, és a dir, Festes de la Cinta, però 
també tot el que vindrà de cara Nadal i tots els esdeveniments festius que es produeixen a la ciutat i als  
pobles. Per tant fem aquesta gestió, aquest ple, que jo crec que és una demostració d'imprevisió i de  
mala gestió, perquè l'altre dia ens deia la regidora de que l'extrajudicial, és a dir, les despeses majors 
que havien fet en relació al pressupost de 2010, d'aquelles factures que havien arribat desprès del mes 
de gener, per ser més rigorosos eren eventualitats per l'augment diguem de la tarifa elèctrica, per la Llei  
de la Dependència i nosaltres dèiem que no solament eren eventualitats, que si ens fixàvem solament  
en les Festes de la Cinta, ja a l'expedient extrajudicial que vam aprovar, ja hi havien 65.000 euros de les 
Festes de la Cinta de l'any passat, per tant vol dir que hi ha imprevisió, mala gestió pressupostària i  
desprès jo crec que també hem de fer esment de com cobrim aquest expedient de transferència i el  
cobrim  amb  despeses  de  personal,  del  Capítol  I,  és  a  dir,  diners  previstos  per  atendre  diguem 
necessitats del personal laboral,  eventual i  funcionari,  el  passem a Festes, això jo crec que denote 
bastant la naturalesa de la situació financera de les arques municipals. Sobte de que hi han diners 
procedents de gerència i aquí ens podríem preguntar home, la gerència que era aquella figura tant  
important que havia ficat accent l'actual equip de govern, que se'ns va dir que fins la tardor no es 
cobriria aquesta plaça, resulta que part d'aquest salari i d'una plaça tant important que no s'ha arribat  
a cobrir, el destinem justament per atendre les necessitats festives de la nostra ciutat,  com també  
despeses relacionades en la promoció econòmica, que jo crec que és un fet importantíssim atesa la 
situació econòmica de que la ciutat es pugui promocionar i en tot cas ficar accent en que l'origen d'on  
ve aquesta transferència de diners d'unes partides a una altra, tampoc ens semble correcte encara que 
no hi ha cap altre remei, perquè no hi ha cap possibilitat més de poder atendre aquest expedient. La 
nostra posició serà d'abstenció, no pas perquè es mereixi el que nosaltres pensem que hauria de ser un 
bon  negatiu,  però  la  ciutat  ha  de  celebrar  la  seva  festa  major  i  per  tant  la  nostra  posició  serà  
d'abstenció.

Intervenció de la Sra. Villarroya 

Tot  seguit  pren  la  paraula  la  Sra.  Villarroya,  qui  manifesta  que suposa que tots  vostès  han  degut  
gestionar  pressupostos  i  saben que els  pressupostos  són  una eina flexible,  precisament,  que ens 
permet jugar entre partides i evidentment durant l'any, el que va succeint és que hi ha partides que es  
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queden buides i hi han partides que al contrari, no es gasten del tot. Això què ens permet? Això ens  
permet passar d'unes factures a unes altres i això s'ha fet sempre i mai ningú ens ho ha qüestionat, per  
què? Perquè és una eina interna que el govern el que fa és gestionar-la com crec convenient per poder  
satisfer determinades necessitats. Per tant, mai se'n havia fet qüestió. Vostès en volen fer qüestió?  
Perfecte, però permetem explicar-li una serie de coses.

Primera,  que  300.000  €  són  no  només  pel  tema  de  Festes  de  la  Cinta,  són  per  a  Festes  del  
Renaixement, per Festes de la Cinta i Cavalcada de Reis, per tant, no és que ens ho estiguem gastant  
tot com el Sr. Casanova deia en Festes de la Cinta, sinó que això ja ve acumulat. Si algú té algun dubte,  
jo a la Comissió de Serveis Interns els hi explicaré gustosament, perquè hi han coses que no són tal  
com vostès estan presentant. 

Que no veuen bé que es facin modificacions, bueno, potser vostès quan gestionen un pressupost no 
han de fer modificacions però lo normal és que es facin i si miren plens anteriors veuran que hi han 
hagut moltes modificacions pressupostàries i és precisament per això, per la flexibilitat que ens dóna el  
pressupost, no és res més, és lícit i és algo habitual del funcionament dels Ajuntaments i de qualsevol 
empresa.

Pel que em deia de que no els hi sembla bé que ho traguéssem de les partides de personal, a veure, es 
trau de les partides on realment es constata que no seran necessàries la dotació que s'ha fet, per lo  
tant,  quan  es  trau  de  la  partida  de  personal,  correspon  a  Seguretat  Social  i  Salaris  que  per  
determinades causes no es produirà aquesta despesa i que sabem positivament que no es produirà. Si 
volen saber els motius exactes de quines partides i quines persones són les afectades, ja els hi direm, 
però crec que no és el lloc aquí en el Ple per fer-ho. Si vostès volen jo a la Comissió d'Hisenda els hi  
explicaré gustosament, però que em qüestionen una modificació pressupostària, que és un tema intern 
de gestió interna, doncs poden fer-ho, estan en el seu dret, però considero que desprès en la liquidació 
ja  em  diran  el  que  m'hagin  de  dir  o  en  l'extrajudicial  ja  m'ho  diran,  però  les  modificacions  
pressupostàries  és  algo  habitual,  lícit  i  normal  dintre  el  funcionament  de  qualsevol  empresa,  de 
qualsevol Ajuntament. 

Intervenció del Sr. Forcadell 

A continuació pren la paraula el  Sr.  Forcadell,  qui manifesta que jo crec que fa poc vam tenir una 
mostra de que aquest grup és, diguem respectuós en les modificacions de crèdit que es puguin fer e  
inclús respectuós quan vostè ens explica que paga factures de la llum en lo que hi ha previst per a  
residus, que és el que va fer l'altre dia, va ser extrajudicial de residus quan realment corresponia al  
pagament de la llum i aquí no es va dir absolutament res, jo crec que una cosa és entendre que un  
pressupost és flexible i l'altra és detectar que s'està utilitzant el pressupost com si fos un xiclet i que 
estem fent coses que ja comencen a ser lògiques per a entendre bé aquest grup. Jo crec que hi ha un 
nivell fins el qual podem compartir la flexibilitat i el caràcter intern del pressupost i hi ha un altre punt a  
partir del qual podem començar a debatre si hi ha una gestió pressupostària correcta i jo crec que és  
absolutament lícit i que ho podem parlar en comissió, però també ho podem parlar aquí, no entenc 
perquè no ho podem parlar aquí una cosa tant important com és la gestió d'un pressupost i més vostès  
que van en la bandera del fem-ho bé,  ja que agafen i es gasten tots els diners de la partida de Festes,  
no sabem ben bé en què i ara agafen diners de personal i els passen a Festes. Bueno jo crec que vostè  
ens ho pot explicar molt, però això en lo de la bandera de fem-ho bé no lliga gaire i jo crec que qualsevol 
persona que entengui una miqueta d'això veurà que molt lògic no és.

A partir  d'aquí,  segueixo  en la  idea que vaig  transmetre  l'altre  dia  en  l'aprovació  de l'extrajudicial, 
escolte, fiquem els punts sobre les “i”,  mirem com estan les finances de l'Ajuntament de Tortosa i  
comencem a parlar-ne, perquè no és normal que estiguem un10 d'agost fent un Ple extraordinari i  
urgent, perquè sinó no podem celebrar les Festes de la Cinta, això no és normal i d'això se'n ha de 
poder parlar Sra. Villarroya en aquest ple, perquè com ha dit el Sr. Sabaté, vam fer Junta de Portaveus, 
vam fer Ple, es va dir que no es faria cap Ple més i ara resulta que hem de venir aquí per a activar algo,  
alguna cosa que ens permeti arrancar Festes. Jo crec que això trasllada una sensació que com a mínim 
per aquest grup és preocupant. 
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És curiós que qualsevol cosa que a vostès els pugui incomodar sempre ens diuen, home això no cal  
parlar-ho aquí, poder millor ho parlem a les Comissions, en canvi, el dia que interessa alguna altra cosa,  
aquí hi han explicacions extenses i molt més complertes. Bueno, jo crec que hem de ser capaços tots  
plegats i més en els temps que corren de tenir una certa capacitat d'autocrítica i jo no la detecto en 
aquest  govern  la  capacitat  d'autocrítica,  estem sense un duro per  a  fer  Festes,  agafem diners  de 
personal el dia 10 d'agost quan les festes comencen d'aquí 20 dies, el dia 10 d'agost agafem diners de 
personal per a poder fer les Festes, jo crec que han de tenir una certa capacitat d'autocrítica i haurem  
de reconèixer que això no és precisament fer-ho bé. Reiterem el nostre posicionament d'abstenció. 

Intervenció del Sr. Sabaté

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta  que nosaltres quan parlem de falta de rigor, no  
ho diem com una frase feta, quan parlem de falta de rigor vol dir, que a l'hora d'elaborar pressupostos 
ja sabem que ens passarem i sabem que ens faran falta diners. Com a exemple, a l'any 2010, pel que  
em vist als documents, hi havia una previsió pressupostària per a Festes de 475.000 €, a l'exercici que 
estem,  la  previsió  pressupostària  era  de  330.000 €,  al  2010 els  475.000 € al  final  van  suposar 
780.000 €, si seguim aquesta dinàmica aquest any ens farà falta 450.000 €, però anem a les Festes  
de la Cinta, l'any passat, segons els documents que hem analitzat van ascendir a 317.748 €, en el Ple  
d'avui, la partida de Festes, Festes de la Cinta i tot el que falti, ascendeix a 117.000 € números redons, 
vol dir que ja sabem avui que només per les Festes de la Cinta, ens faran falta si ens gastem el mateix 
que l'any passat, 200.750 €, això insisteixo sense Nadal. Per tant, el que estem dient quan parlem de 
falta de rigor, vol dir que quan elaborem uns pressupostos sabem que aquests pressupostos no són 
reals i desprès passa el que passa. 

Flexibilitat i modificacions del pressupost durant l'any, evident que sí, totes les institucions ho fan, ja ho 
sabem, però sempre que s'ajustin al que precisament deia la regidora, per a eventualitats, per a coses 
no previstes, no per la falta de rigor i per uns pressupostos mal fets, en les seves tres modalitats, per  
majors ingressos, que tal  com està el  pati  és difícil,  a no ser que s'assoleixi  alguna subvenció per  
alguna convocatòria i que sigui finalista per a destinar-lo al Capítol VI d'inversions o una subvenció per 
activitats al Capítol IV, que en els moments en que estem això és molt difícil, en aplicació del romanent  
de tresoreria,  difícil  ho  tenim atenent  diguem els  comptes  generals  que es  va donar  compte  a  la 
Comissió de Serveis Central, que tindrem un romanent de tresoreria negatiu de 4.000.000 d'euros i per  
tant, els expedients de modificació de pressupost, l'aplicació del romanent de tresoreria és molt usual i  
aquesta possibilitat de cara a aquest any i de cara a l'any que ve la tenim bastant reduïda i desprès per  
transferències de crèdit. Tenim un altre marge i aquí volem expressar la nostre preocupació compartida  
per diferents grups de l'oposició. Com que no tenim marge pràcticament, això vol dir que sabent ja que  
ens faran falta diners com a mínim per a Festes de la Cinta i per altres Capítols, això voldrà dir factures 
al calaix inevitablement, que sortiran en un extrajudicial durant l'any 2012, segur, i podrem recordar el  
Ple d'avui i veure com per a Festes haurem d'aprovar algun extrajudicial i veure d'on sortiran els diners.  
Aquests és la preocupació que volem manifestar i compartim que és habitual i usual la flexibilitat i la 
modificació pressupostària, però insistint, sempre basada en el rigor.

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que aquests recursos que passen de personal  
i jo crec que això els hi servirà a tots, a la partida de Festes, no és un personal que ens gastem perquè  
estigui mal pressupostat o perquè deixarem de gastar en personal a partir  d'ara.  Respon a places 
concretes, en noms concrets, que o bé han demanat excedència o bé han demanat comissió de serveis  
o bé han tingut algun tipus de contingència i no presten els serveis a l'Ajuntament de Tortosa, aquesta  
partida no es consumida i no serà consumida, moltes d'elles a hores d'ara ja no han estat consumides,  
per tant no és que es rebaixe la partida de personal i es deixarà de pagar a algú voluntàriament, sinó 
que es rebaixa la partida de personal, perquè aquestes persones per raons de caire estrictament propi  
han  decidit  no  prestar  aquest  serveis  a  l'Ajuntament  de  Tortosa  i  aquestes  partides  que  queden 
alliberades es passen a un suplement de partida tal com ha explicat la regidora, no és cap voluntat de 
deixar de cobrir despesa de personal futura d'aquestes partides, tant les de promoció Sr. Sabaté, com 
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les altres, per tant ha sigut no per una acció de l'Ajuntament, sinó per un acció de cadascuna de les 
persones i  entenc que la  regidora quan els  hi  tenia que donar explicacions deia,  escolte  ja els  hi 
expliquem cadascuna d'aquestes partides, algunes es podria dir que han anat a ocupar altres càrrecs 
de responsabilitat política a altres administracions, però altres no tenen perquè ser públiques, poden  
referir-se a temes personals de la gent de la casa i jo crec que la regidora anava per aquí i en comissió  
els hi donem els noms i cognoms de cadascuna d'aquestes partides i els motius concrets. Per tant no 
és cap ànim d'amagar res. 

També jo crec que mirarem amb el tinent d'Alcalde de  Promoció de la Ciutat, àmbit on es desenvolupa 
Festes, els hi porte la comissió el pressupost pràcticament tancat de la Festa del Renaixement, amb els 
últims serrells però que estem parlant d'uns quants centenars d'euros, perquè pràcticament ja està 
tancat i també que els hi porte un pressupost de Festes per no crear de forma involuntària, sé que no  
és la seva voluntat, una certa confusió respecte a les despeses de Festes. M'explico, les despeses de 
Festes que en altres moments, tampoc no és un retret, a l'Ajuntament perquè s'ho podia permetre,  
perquè eren unes altres circumstàncies o pel que sigui, s'havia arribat a gastar 1.800.000 euros en 
Festes i amb això no estem parlant de fa 500 anys, estem parlant de fa relativament poc, com molt bé 
recordava el Sr. Sabaté, l'any passat, no sé si era aquesta xifra, però devia estar sobre 780.000 euros, 
dels quals Sr. Sabaté, com vostè ha indicat, 475.000 € previsió inicial, modificacions pressupostaries 
fins  700.000 euros  aproximadament   i  havia  d'extrajudicial  d'aquests  60.000 euros  si  no recordo 
malament. Extrajudicial  que també els hi  recordo,  tot  i  que vostès ja ho saben, que quan s'aprova  
s'incorpora i es finança en partides de l'exercici corrent, vol dir que l'extrajudicial i crec que això ho 
preguntava el Sr.  Dalamau, l'extrajudicial  que s'aprova de l'any 2010 s'imputa a la partida de l'any  
2011, amb el  qual la partida de l'any 2011 es veu de cop reduïda i  aquest és un dels  motius de 
l'ampliació de la partida de Festes. 

Li presentaran la liquidació de la Festa del Renaixement i veuran l'esforç que s'ha fet, en unes festes  
del Renaixement que han tornat a ser un èxit i l'esforç pressupostari que s'ha fet en relació a l'any  
passat. Jo des d'aquí vull agrair i felicitar la feina del regidor de Festes en aquest àmbit i també els hi  
presentarem el pressupost de Festes de la Cinta, que com vostè deia Sr. Sabaté, l'any passat va estar  
sobre els 317.000 €, jo crec que va ser sobre 319.000 €, però no ens discutirem per 2.000 € i aquest 
any  òbviament  no  és  cobrirà,  ja  que  segons  aquests  números  hauríem  de  tenir  210.000  euros 
d'extrajudicial, jo no li  dic que no pugui haver algo d'extrajudicial, però ni la meitat d'això, per què? 
Perquè també fem un esforç de reduir el pressupost de Festes i quan diem els dels 5 dies, jo ho he 
explicat públicament, no ho he fet aquí en aquest Ple, l'estalvi que es generarà no és tant un estalvi  
pressupostari, que també, perquè concentrem molts d'actes i els actes que es fan al final seran molt  
semblant i molt concentrats, però òbviament de desenvolupar-los en cinc dies ha desenvolupar-los en 
10 dies hi ha una diferència significativa, sinó que també era per un concepte de no tenir a la ciutat  
parada al llarg de 10 dies, concepte que entenia que més o menys compartíem tots i que jo també els  
hi agraeixo el plantejament i aquesta visió global de ciutat. Per tant jo m'ofereixo a que els hi aclareixin  
exactament els comptes de Festes, per a que puguin percebre que segurament en Festes aquest anys 
ens acabarem gastant, no els hi puc dir ara exactament, però aproximadament entre un 20%  i un 30% 
menys que l'any passat, que és una relació molt semblant al que hem d'aplicar a altres partides, perquè  
efectivament,  els  ingressos com deia el  Sr.  Sabaté no són més al  contrari,  ens trobem ara que el 
Ministeri d'Hisenda ens està reclamant 1.500.000 d'euros de la liquidació de la participació en tributs 
de l'Estat de l'any 2009, per tant no és que tinguem més ingressos, sinó que encara ens reclamen  
ingressos l'Estat. Aquest és un debat que avui no farem, però que en algun moment també haurem de 
fer. 

Per tant que sàpiguen que les partides de personal que aquí es minven, es minven perquè són partides  
que no consumim, no per voluntat de l'Ajuntament, sinó pels propis treballadors i funcionaris i que es 
suplementent, segur que es podrien fer les Festes de la Cinta igual Sr. Sabaté, el que passa és que 
generaríem 116.000 euros més d'extrajudicial i si ho fem i ja els hi vaig dir que no era intenció fer  
aquest ple, era perquè pensàvem que  aquesta modificació pressupostària, com una part ha estat feta 
avui, es podia fer per decret i no teníem que venir aquí  a fer-la pel plenari, una part es podia fer per  
decret, l'altra requeria l'acord plenari i per això ho hem fet i en tot cas, els regidors que no han vingut és  
perquè segurament devien tenir planificat que no en fèiem i per tant això no ha de ser absolutament  
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cap problema, però en tot cas, les Festes de la Cinta s'haguessen pogut fer igual i l'únic que hagués 
passat és que haguéssim fet 116.000 € d'extrajudicial que no és voluntat i per tant ho intentem fer per  
ajustar-nos  més  a  la  normativa  i  jo  en  tot  cas  acabo  agraint  una  altra  vegada  el  posicionament 
d'abstenció dels grups que així ho han anunciat.

Intervenció del Sr. Dalmau

Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau qui manifesta que el grup del Partit Popular, en atenció al que 
ha dit el company Sabaté, bàsicament per no perjudicar a la ciutadania i a la ciutat de Tortosa, per no  
perjudicar a les Festes majors de la ciutat, el nostre vot serà d'abstenció.

Intervenció de la Sra. Gamundi

A continuació pren la paraula la Sra. Gamundi, qui manifesta a la Sra.Villarroya que ningú ha qüestionat 
el de la flexibilitat de pressupost com vostè ha dit i només dir-li una cosa Sr. Alcalde, que nosaltres  
votarem abstenció, tot i que ens dol que es facin aquests traspassos per Festes, que ja està bé, que 
s'han de celebrar les Festes, prenc la paraula de la Sra. Rosa quan diu que a l'Escola Municipal de  
Música,  imaginació  al  poder  i  que  ho  tirarà  endavant,  penso  que  això  la  lloa  molt,  però  també  
m'agradaria  que en  algú  ple  nosaltres  també féssim un traspas per  no tingué que tancar  serveis  
especialitats que com vostè sap són molt importants Sr. Alcalde.

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit  pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta a la Sra. Gamundi que no s'ho emprengui mal  
també, però jo entenc que vostè s'incorpora ara i no coneix la dinàmica del funcionament dels plens,  
ara vostè podia intervenir per anunciar el vot, no per  a fer una exposició, perquè sinó aquí cadascú farà  
el que cregui convenient. Vostè ha renunciat parlar quan tots els portaveus parlaven, ha renunciat al  
segon torn de rèplica i  al  moment de posicionament del  vot  vostè fa el  seu argument,  això no és 
correcte i jo no l'ha he interromput, suposo que no es tornarà a repetir i ara jo li contesto, perquè si no li 
contesto pareixerà que faci el que cregui convenient. 

Mire el de tancar o no tancar serveis suposo que es refereix a La Bruíxola, si vol m'ho pregunta al  
proper Ple i li explicarem per què es fa. Es fa entre altre coses, perquè aquest servei es va iniciar en una 
dotació  pressupostària  de  part  de  la  Generalitat  de  Catalunya  majoritària,  l'anterior  govern  de  la 
Generalitat de Catalunya va reduir a la meitat aquesta aportació i l'actual l'ha tret. Per tant el que no  
farà l'Ajuntament és cobrir o no podrà fer és cobrir uns serveis que neixen cofinançats en més de la  
meitat del servei i els governs, els diferents governs de la Generalitat ho van reduint, no ho farem, no ho 
podem fer, a més és una despesa impròpia de l'Ajuntament de Tortosa i en la mesura que estigués  
cofinançat  majoritàriament  per  una  altra  Administració  es  prestava,  quan  es  va  retallar  aquesta 
aportació i es va retallar de forma substancial, ens vam comprometre en l'anterior govern, però és igual  
amb el govern de la Generalitat, que nosaltres això ho mantindríem un any en major cost a l'Ajuntament 
de Tortosa, però que a l'any següent s'havia de reposar l'aportació i no s'ha reposat i a més a més, es 
trau la poca aportació que quedava, per tant ho hem de tancar. 

En tot cas la referència a l'Escola de Música, la Sra. Rosa Cid m'agafa fora de joc i si ho ha fet bé jo 
me'n congratulo i en tot cas, també dir-los que havia sortit per  la premsa de que la reducció era d'un  
50% de la subvenció, com vostès a hores d'ara ja saben, aquesta reducció no és del 50% de l'aportació, 
sinó que serà d'un 23% de l'aportació, cosa que també ens genera un problema a l'Ajuntament de  
Tortosa, però ens genera la meitat de problema, evidentment que la Sra. Rosa Cid ha fet una tasca 
important a l'Escola de Música, si vostè li reconeix com no li ha de reconèixer l'Alcalde, l'ha fet perquè 
entre altres coses ha legalitzat la situació d'una escola de música que portava més de 15 anys sense  
ser legalitzada, ha aconseguit subvencions de la Generalitat de Catalunya, d'una Escola de Música que  
no havia aconseguit mai subvencions i hem fet un increment de l'alumnat espectacular i que a més es  
planteja com un reforç a la banda municipal i a més a més, la regidora Cid ha estat la responsable de  
que  l'Escola  de  Música  desprès  de  dos  dècades  tingues  un  edifici  digne  per  impartir  els  seus 
ensenyaments que és la Casa de la Música, que no solament és per a l'Escola de Música, sinó per a la  
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banda i per a altres ensenyaments musicals com és l'aula de música tradicional, que també imparteix  
els seus cursos allí. Per tant si vostè felicita a la Sra. Rosa Cid, si em permet doncs jo també m'afegeixo  
a les felicitacions.

*-*-*

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 de CiU, i set abstencions corresponents als regidors 
dels grups municipals PSC (2), IETE (2), ERC(1), PP(1) i PxC (1)

*-*-*

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

El secretari accidental Vist i plau
L’alcalde
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