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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

25 / 2012 
 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Interventora en funcions: 
BEGUER LARRUMBE, CRISTINA 
 

 
Tortosa, essent les nou hores i cinc minuts del dia 
vint-i-vuit de desembre de dos mil dotze, prèvia 
convocatòria girada a l'efecte, es reuneixen en 
primera convocatòria al Saló de Sessions de la 
casa consistorial els membres de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Tortosa que al marge es relacionen, 
a l’objecte de realitzar sessió extraordinària i 
urgent sota el següent 
 
 

 
 
Motiu de la urgència: Compliment de terminis. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 

1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria. 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
2. Dictamen de modificació de les tarifes del servei d'abastament d'aigua potable. 
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3. Dictamen de modificació de les tarifes del servei de clavegueram. 
 
4. Dictamen de modificació de l'acord adoptat en sessió de 5/11/2012 d'afectació de determinats crèdits a 

la finalitat prevista en l'art. 2.4 del RDL 20/2012, de 13 de juliol. 
 
5. Dictamen d'aprovació inicial de la modificació de la Plantilla de personal. 
 
6. Dictamen d'aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2013. 
 
7. Dictamen de ratificació de l'acord de l'Empresa Municipal de Serveis Públics, SL, per a la concertació 

d'una operació de crèdit a llarg termini per import de 400.000,00 euros. 
 
8. Dictamen de ratificació de l'acord del Consell d'Administració de GESAT, SAM, d'aprovació de la 

concertació d'una operació de crèdit a curt termini per import de 1.000.000,00 euros. 
 

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

PRESIDÈNCIA 
 
 
01 -  RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA. 
 
Sotmesa la declaració d’urgència a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
02 - DICTAMEN DE MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI D'ABASTAMENT DOMICILIARI D'AIGUA 
POTABLE. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista al sol·licitud de l’Empresa Municipal de Serveis Públics SL de modificació de les tarifes del servei 
d’abastament domiciliari d’aigua potable, al terme municipal de Tortosa, per a l’exercici de 2013. 
 
Atès que l’increment de les tarifes que es sol·licita és del 3,00%, percentatge que permet acollir-se a 
l’actualització de l’increment de les tarifes que es preveu en el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel 
qual s’estableix un sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes que regula el Decret 
149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats. 
 
Vist el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Interns, en 
sessió de data 24 de desembre de 2012. 
 
Atès allò que preveu el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i 
comunicats, i l’Ordre de 3 de setembre de 1988, per la qual s’estableixen les normes a què han d’ajustar-se 
les sol·licituds d’implantació o de modificació de preus i tarifes de subministrament d’aigua, i es defineix el 
sistema simplificat d’actualització, així com el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un 
sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes que regula el Decret 149/1988. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
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Primer - Aprovar la modificació de les tarifes vigents del servei públic municipal de subministrament 
domiciliari d’aigua potable, les quals es detallen en l’annex del present acord. 
 
Segon - Aquest acord tindrà efectes des de l’1 de gener de 2013 i s’aplicarà en la primera facturació de 
l’exercici 2013. 
 
Tercer - Publicar les tarifes objecte del present acord al BOP de Tarragona.  
 
Quart - Donar compte del present acord a l’Empresa Municipal de Serveis Públics, SL 
 
Cinquè - Donar trasllat del present acord a la Comissió de Preus de Catalunya. 
 
 
ANNEX  

PROPOSTA DE TARIFES DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE TORTOSA 

EXERCICI 2013 

Tarifa primera. Subministrament d’aigua 

Increment respecte tarifes 2012: 3 % 

Abonats sense comptador 2013 
  

Tipus (€/mes) 
Abonats tipus A 3,092 
Abonats tipus B 6,667 
Abonats tipus C 11,360 

  
Abonats amb comptador d’ús domèstic (No Mig Camí)   

  
Blocs de consum (€/m3) 
de 1 fins a 15 m3 al mes 0,176 
de 16 fins a  24 m3 al mes 0,496 
de 25 fins a 45 m3 al mes 0,595 
de 46 fins a 90 m3 al mes 0,889 
Més de 90 m3 al mes 0,976 

  
Abonats amb comptador d’ús comercial   

  
Blocs de consum (€/m3) 
De 1 fins a 15 m3 al mes 0,308 
De 16 fins a  24 m3 al mes 0,540 
De 25 fins a 45 m3 al mes 0,672 
De 46 fins a 90 m3 al mes 0,889 
Més de 90 m3 al mes 0,976 
 
Abonats amb comptador d’ús industrial 

  

  
Blocs de consum (€/m3) 
De 1 fins a 15 m3 al mes 0,308 
De 16 fins a  24 m3 al mes 0,540 
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De 25 fins a 45 m3 al mes 0,672 
De 46 fins a 90 m3 al mes 0,889 
més de 90 m3 al mes 0,976 

  
Usos hospitalaris  

  
Blocs de consum (€/m3) 
De 1 fins a 15 m3 al mes 0,308 
De 16 fins a 24 m3 al mes 0,540 
Mes de 24 m3 al mes 0,672 

  
Abonats amb comptador d’ús industrial especial (Empreses amb capital majoritari municipal) 

  
Blocs de consum (€/m3) 
De 1 fins a 15 m3 al mes 0,299 
més de 15 m3 al mes 0,439 

  
Abonats Mig Camí  

  
Blocs de consum (€/m3) 
de 1 fins a 15 m3 al mes 0,308 
de 16 fins a  24 m3 al mes 0,672 
de 25 fins a 45 m3 al mes 0,832 
de 46 fins a 90 m3 al mes 1,138 
més de 90 m3 al mes 1,225 
   
Quota de servei  

  

Quota única de Servei (€/mes) 
Per a tots els abonats 6,882 

 
 
Tarifa segona. Utilització de comptadors 
 
DIÀMETRE mm. 2013 (€/mes) 
13 0,655 
15 0,714 
20 0,889 
25 1,298 
30 i majors 2,682 
 
 
Tarifa tercera. Serveis diversos 
 
DRETS D'EMPALMAMENT, INSPECCIÓ I REVISIÓ DE LES INSTAL·LACIONS  

  
 Per la prestació de servei en cadascun dels abonats que causi alta o 

modificació de contracte de subministrament 88,62 € 
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GESTIÓ DE TRAMITACIÓ PER COBRAMENT DE REBUTS IMPAGATS   

  
 Per la tramitació de la gestió de cobraments amb comunicació i 

actuacions que se’n derivin 43,82 € 

  
GESTIÓ DE DEVOLUCIÓ REBUTS BANCARIS IMPAGATS  

  
Per cada rebut retornat amb autorització de càrrec al compte de titular 1,31 € 

  
DIPÒSIT DE FIANÇA  

  
Per cada alta d'abonat d'aigua es dipositarà una fiança per a respondre a possibles pagaments pendents 
davant l’Empresa. L’import es calcularà per a cada tipus d’usuari segons la tarifa que sigui d’aplicació, i 
correspondrà a un consum de 20 m3 al mes durant un període de facturació, més la quota de servei íntegra 
del mateix període. 
 
L’import meritat per subministrament domiciliari d’aigua potable segons s’especifica a les tarifes indicats en  
€/m3 es determinarà aplicant sobre els consums les quanties que en les esmentades tarifes es contenen. 
Els imports indicats en   €/mes s’aplicaran sobre cadascun dels mesos inclosos en el període de facturació. 
Els imports detallats en la tarifa tercera s’aplicaran per cadascun dels conceptes indicats. 

Als subministraments d’aigua que es contractin sense comptador per a descalcificadors comunitaris se’ls hi 
aplicarà la tarifa del servei equivalent a un abonat sense comptador tipus A per a cada dues unitats de 
consum a les que abasti. 

Periodicitat de liquidació 

El pagament dels imports resultants de l’aplicació de les tarifes es realitzarà amb periodicitat trimestral. 

Tortosa, desembre de 2012 ”. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Només és per dir que la nostra votació serà negativa en 
aquest punt i en el següent. Gràcies.  
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Sols dir que la postura nostra serà d’abstenció.  
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: El nostra vot serà també negatiu, tant en el punt 2 com en el 
punt 3. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús. Bon dia a tothom. El nostre vot també serà negatiu, tant al punt 
2 com al punt 3. Entenem que quan ja es va fer el plec de condicions per a poder licitar l’Empresa Municipal 
d’aigües ja quedava contemplat que es podien apujar les taxes. S’apugen una mica menys, tal com ha dit el 
senyor alcalde, del que es permetria, però veiem que l’apujada és lineal i voldríem que els primers trams no 
s’haguessin apujat, per tant, al nostre vot diem que no basat en aquesta consideració. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Monclús. En tot cas, dir-li respecte a això, que 
jo mateix vaig encarregar a l’últim Consell d’Administració que fessin una proposta de tarifació nova, revisant 
alguns trams, perquè amb la informació que jo tenia hi havia molts usuaris o la majoria d’usuaris que 
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estaven pagant pel primer tram, per tant, teníem 5 o 6 trams que després no eren efectius, amb l’objectiu 
d’intentar, els primers trams, fer-ho algo més barat, essencialment també incorporar una part de tarifació 
social per aquelles famílies nombroses o bé persones en especial dificultat econòmica, per intentar fer un 
tram més just, per tant, per això en quant a aigua, com a clavegueram i segurament doncs ja vam dir que ho 
analitzaríem al Consell d’Administració que faríem al mes de març – abril, però segurament al llarg de l’any 
vinent portarem una modificació de tarifes que vagi una mica en aquesta idea de modular, de fer uns trams 
que després siguin efectius, perquè tu quan fas 5 o 6 trams, com tenim ara en funció del consum, i el 90% 
d’usuaris s’acaben concentrant al primer tram, vol dir que això no té un efecte dissuasiu en quant al consum 
d’aigua i segurament és una tarifa millorable. En tot cas, suposo que ja tindrem un proper Ple per a poder-ho 
analitzar. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Sí, per manifestar el nostre vot negatiu, tant en aquest punt 
com en el següent. El motiu és obvi. Les economies familiars sofreixen augments per tots els cantons i, per 
tant, un servei bàsic com és l’aigua pensem que hauria de mantenir el seu preu. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Sabaté. Li dic el mateix que he dit abans. 
Confio que quan es torni a portar una nova tarifació que vagi en la línia del que alguns han argumentat aquí i 
pugui tenir el recolzament favorable de tots vostès. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 12 vots a 
favor, corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU (12), 1 abstenció corresponent 
al membre de la corporació del grup municipal del PP i 8 vots en contra corresponents als membres de la 
corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2) i I-ET-E (2) i PxC (1). 
 
 
 
03 - DICTAMEN DE MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista al sol·licitud de l’Empresa Municipal de Serveis Públics SL de modificació de les tarifes del servei 
municipal de clavegueram, amb efectes a l’exercici de 2013. 
 
Vist el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió de 
data 24 de desembre de 2012. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar la modificació de les tarifes vigents per la prestació del servei públic municipal de 
clavegueram, la qual es detalla en l’annex del present acord. 
 
Segon - Aquest acord tindrà efectes des de l’1 de gener de 2013 i s’aplicarà en la primera facturació de 
l’exercici 2013. 
 
Tercer - Publicar les tarifes objecte del present acord al BOP de Tarragona.  
 
Quart - Donar compte del present acord a l’Empresa Municipal de Serveis Públics, SL ”. 
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ANNEX 
 
PROPOSTA DE TARIFES DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM DE TORTOSA 
 
EXERCICI 2013 
 
Increment respecte tarifes 2012: 3,1% 
 
ABONATS SENSE COMPTADOR (€/mes) 
  

Manteniment xarxa clavegueram abonats tipus A  7,719 
Manteniment xarxa clavegueram abonats tipus B 10,485 
Manteniment xarxa clavegueram abonats tipus C 28,785 

  
ABONATS AMB COMPTADOR  
  
ÚS DOMÈSTIC (€/m3) 
De 1 fins a 15 m3/mes 0,045 

De 16 fins a 24 m3/mes 0,129 
De 25 fins a 45 m3/mes 0,154 
De 46 fins a 90 m3/mes 0,229 
Més de 90 m3/mes 0,251 

  
ÚS COMERCIAL (€/m3) 
De 1 fins a 15 m3/mes 0,079 

De 16 fins a 24 m3/mes 0,139 
De 25 fins a 45 m3/mes 0,173 
De 46 fins a 90 m3/mes 0,229 
Més de 90 m3/mes 0,251 

  
ÚS INDUSTRIAL (€/m3) 
De 1 fins a 15 m3/mes 0,079 

De 16 fins a 24 m3/mes 0,139 
De 25 fins a 45 m3/mes 0,173 
De 46 fins a 90 m3/mes 0,229 
Més de 90 m3/mes 0,251 

  
ÚS HOSPITALARI (€/m3) 
De 1 fins a 15 m3/mes 0,079 

De 16 fins a 24 m3/mes 0,139 
Més de 24 m3/mes 0,173 

  
ÚS INDUSTRIAL ESPECIAL I ÚS MUNICIPAL (€/m3) 
De 1 fins a 15 m3/mes 0,077 

Més de 15 m3/mes 0,113 
  
QUOTA DE SERVEI ÚNICA PER ALS ABONATS AMB COMPTADOR (€/mes) 1,775 
 
La base per a l’aplicació de la tarifa del servei vindrà constituïda pel volum d’aigua (expressada en metres 
cúbics) subministrada, a tots aquells abonats del servei d’abastament d’aigua potable que disposin de 
connexió a la xarxa municipal de clavegueram. 
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Les persones físiques o jurídiques que, de forma paral·lela, complementària o substitutòria del servei 
municipal disposin de sistemes de captació d’aigua propis o similars, per a la determinació de la base de la 
tarifa hauran d’aportar a l’Empresa Municipal de Serveis Públics, amb la mateixa periodicitat i al mateix 
temps que s’aporta a l’Agència Catalana de l’Aigua, còpia de la Declaració Trimestral del Cànon de l’Aigua 
(MODEL B-6) i còpia de la Declaració d’Ús i Contaminació de l’Aigua (DUCA), o documents que els 
substitueixin. 
 
Per al cas de contractes d’aforament, on el volum de metres cúbics d’aigua subministrat no sigui mesurable 
mitjançant comptadors, s’ha establert un import fix mensual per a cada tipus d’abonat que inclou el 
manteniment específic i periòdic que s’ha de realitzar sobre aquest tipus de xarxes degut a la seva antiguitat 
i tipologia constructiva. 
 
L’import meritat per l’ús de la xarxa de clavegueram, especificats a les tarifes en  €/m3, es determinarà 
aplicant sobre els volums d’aigua que constitueixen la base per a l’aplicació de la tarifa les quanties que en 
les esmentades tarifes es contenen. Els imports indicats en  €/mes s’aplicaran sobre cadascun dels mesos 
inclosos en el període de facturació. 
 
Periodicitat de liquidació 
El pagament dels imports resultants de l’aplicació de les tarifes es realitzarà amb periodicitat trimestral, en 
concordança amb l’emissió de la corresponent facturació, que es realitzarà de forma conjunta per al servei 
d’abastament d’aigua potable i per l’ús de la xarxa de clavegueram. 
 
Tortosa, desembre de 2012 ”. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Entenc que en aquest punt es repetirà el sentit del vot, si no 
m’equivoco, amb l’única matisació que hem inclòs per a que els serveis municipals, cosa que suposo que no 
se’ls hi escaparà, no acabin pagant per aquest concepte, a efectes de no gravar més la situació o les 
finances o els pressupostos del propi Ajuntament.  
 

*-*-* 
1.  
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 12 vots a 
favor, corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU (12), 1 abstenció corresponent 
al membre de la corporació del grup municipal del PP i 8 vots en contra corresponents als membres de la 
corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2) i I-ET-E (2) i PxC (1). 
 
 
 
04 - DICTAMEN DE PROPOSTA DE DECLARAR LA DESAFECTACIÓ DE DETERMINATS CRÈDITS DEL CAPÍTOL I 
DE L’ESTAT DE DESPESES DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA, A PARTIR DELS CRITERIS 
ELABORATS PEL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES PER A L’APLICACIÓ DEL TÍTOL I DEL 
REIAL DECRET LLEI 20/2012, DE 13 DE JULIOL, DE MESURES PER GARANTIR L’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTARIA I DE FOMENT DE LA COMPETITIVITAT, EN L’ÀMBIT DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES I DE 
LES ENTITATS LOCALS. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Tortosa, en sessió ordinària de data 5 de novembre de 2012, aprovà la no 
disponibilitat dels crèdits consignats al capítol 1 de l’estat de despeses del pressupost de l’Ajuntament de 
Tortosa per reconèixer i abonar les pagues extraordinàries de desembre de 2012 i declarà l’afectació 
d’aquests crèdits a la finalitat prevista a l’article 2.4 del Reial Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol. 
 
Amb posterioritat a l’aprovació de l’afectació dels crèdits, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
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publica uns criteris orientatiu per a l’aplicació del Títol I del Reial Decret Llei 20/2012 , de 13 de juliol de 
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment a la competitivitat. 
 
El RDL 20/2012, de 13 de juliol contenia una única excepció a la supressió de la paga extraordinària o 
equivalent del mes de desembre de 2012, que era la no aplicació d’aquesta mesura als treballadors les 
retribucions dels quals a jornada sencera, exclosos els incentius al rendiment, no assolissin en còmput 
anual 1,5 vegades el salari mínim interprofessional. 
 
En relació amb aquest contingut de la norma i atenent a la seva finalitat el Ministeri, a nivell orientatiu, 
interpreta que la reducció de la paga extraordinària del mes de desembre només s’aplicarà a aquells 
treballadors el salari dels quals, referit a jornada sencera i en còmput anual, sigui de 13.469,40 euros o 
superior sense que, un cop aplicada aquesta reducció, el salari resultant pugui ser inferior a aquests 
13.469,40 euros. 
 
Aquesta interpretació normativa afecta a les treballadores del Taller d’Ocupació amb un salari, en còmput 
anual i a jornada sencera, igual a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Tortosa en sessió de data 5 de novembre aprovà la no disponibilitat dels 
crèdits per reconèixer i abonar les pagues extraordinàries de desembre de 2012 de les treballadores del 
Taller d’Ocupació.   
 
Vist que la interpretació realitzada pel Ministeri resulta favorable per a les treballadores en el sentit que, 
d’acord amb la mateixa, les treballadores tindrien dret al reconeixement i abonament de la paga 
extraordinària del mes de desembre. 
 
Vist l’informe emès des del Departament de Recursos Humans fiscalitzat i conforme per la Intervenció 
Municipal. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Intern, de data 24 de desembre de 2012. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció dels següent ACORD: 
 
PRIMER -  Declarar la desafectació i deixar sense efecte la no disponibilitat de part dels crèdits que estaven 
consignats a la partida pressupostària PRO-24100-13100 per import de 7.696,80 euros que corresponien a 
les pagues extraordinàries de desembre de 2012 de les treballadores del Taller d’Ocupació.   
 
SEGON -  Reconèixer i abonar les pagues les pagues extraordinàries de desembre de 2012 de les 
treballadores del Taller d’Ocupació. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: És simplement per a que no quedin afectades a aquesta 
retenció de crèdit, que els recordo que feia referència a les pagues extra, alguns conceptes, jo crec que 
afectava a 5 persones, que si no recordo malament eren plans d’ocupació, cobraven menys del que establia 
el Reial decret per a que no tinguessin que meritat la paga extra i, per tant, es desfà aquesta retenció. És un 
tema absolutament formal. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté: Òbviament, el nostre vot és favorable. En tot cas, observar la manca 
de previsió que han pogut fer. Són 4 o 5 treballadors, perquè el Reial decret, tal com diu vostè senyor 
alcalde, estipula que als treballadors que estiguessin amb una nòmina inferior a l’u i mig per cent per sota 
del salari mínim no era d’aplicació el de la gratificació de la paga extraordinària i, per tant, això és així i vull 
dir que haguessin tingut que cobrar abans ja aquests treballadors. Només remarcar o lamentar que no 
haguessin fet aquesta previsió. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Traslladarem el seu neguit als tècnics que han elaborat aquesta 
previsió, malgrat assumim, absolutament, tota la responsabilitat. Com vostè pot entendre, ni la regidora ni jo 
fem aquests càlculs, malgrat que els assumim, però també cal dir que això ve afectat per una interpretació 
que va fer després que nosaltres haguéssim fet la retenció de crèdit i que va fer que al còmput no es tingués 
en compte la pròpia paga extra. Aquests treballadors, tenint en compte la pròpia extra estaven per damunt 
del límit, que és el que s’havia dit inicialment per part del Ministeri i després, quan el Ministeri rectifica, 
nosaltres rectifiquem i ho hem fet al primer Ple que hem pogut fer-ho. 
 
En tot cas, aquests treballadors cobraran la paga extra abans de final d’any, tal i com els hi correspon i com 
la llei estableix, per tant, no haurem incomplert en cap moment cap llei. De totes formes, agraeixo el seu vot 
favorable, que interpreto com un recolzament a la proposta que porta avui el Govern municipal. Moltíssimes 
gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
 
 
05 - DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI I PERSONAL 
LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA CONSISTENT EN L’AMORTITZACIÓ DE LES DIFERENTS PLACES QUE 
ES TROBEN VACANTS PER JUBILACIÓ, TRASPÀS, INCAPACITAT PERMANENT EN EL GRAU D’ABSOLUTA,  I/O 
CANVI EN LA SITUACIÓ ADMINISTRATIVA DE LES PERSONES QUE OCUPAVEN LES MATEIXES. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ El Ple de l’Ajuntament de Tortosa, en sessió de data 29 de desembre de 2012, aprovà el pressupost 
general i la plantilla de personal per a l’exercici 2012, havent estat  publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona número 23 de data 28 de gener de 2012. 
 
A la plantilla de personal funcionari i laboral existeixen diferents places vacants amb motiu de la jubilació, 
traspàs, incapacitat permanent en el grau d’absoluta i/o canvi en la situació administrativa de les persones 
que ocupaven les mateixes, d’acord amb el següent detall: 
 
A) Personal funcionari: 
 
Àrea de Serveis Centrals: 
 
Una plaça pertanyent a l’escala d’administració general, subescala administrativa, grup de titulació C1, 
categoria administratiu, adscrita a Gestió d’Ingressos ocupada per la funcionaria Dolors Ardit Sansano fins al 
11/08/2012 data de la seva jubilació . 
 
Dos places pertanyents a l’escala d’administració general, subescala administrativa, grup de titulació C1, 
categoria administratiu, adscrites a Tresoreria ocupades pels funcionaris Tomàs Calvet Rué i Montserrat 
Cartes Hierro fins al 23/06/2012 i 23/11/2012, data de les seves jubilacions . 
 
Àrea de l’Espai Públic: 
 
Una plaça pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, 
grup de titulació C2, categoria agent, ocupada per la funcionària Àngela Franch Muñoz fins al dia 
31/10/2012, data de passi a la situació d’excedència voluntària per incompatibilitat. 
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Àrea de Serveis a les Persones: 
 
Una plaça pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe comeses 
especials, grup de titulació C1, categoria auxiliar de biblioteca, adscrita a l’Institut d’Activitats Culturals, 
ocupada pel senyor Francesc Murall Tallada fins al 09/09/2012, data de passi a la situació d’incapacitat 
laboral en el grau d’absoluta. 
 
B) Personal laboral 
 
Àrea de Serveis Centrals: 
 
Un lloc de treball corresponent a la categoria de personal d’administració auxiliar, grup de titulació C2, 
denominació auxiliar administratiu/va adscrit a Gestió d’Ingressos, ocupat per la senyora Immaculada 
Carcellé Anguix fins al 09/07/2012 data de la seva jubilació . 
 
Àrea de Serveis a les Persones: 
 
Un lloc de treball corresponent a la categoria de personal d’oficis, grup de titulació C2, denominació oficial 
segona adscrit a l’Institut d’Activitats Culturals, ocupat pel senyor Pedro Cabanes Bonet fins al 15/03/2012 
data de la seva jubilació. 
 
Àrea de Gestió de Promoció de la Ciutat: 
 
Un lloc de treball corresponent a la categoria personal d’administració, grup de titulació C1, denominació 
administratiu/va adscrit a la Unitat de Promoció Econòmica que es trobava vacant . 
Àrea de Serveis al Territori: 
 
Un lloc de treball corresponent a la categoria de personal comeses especials, grup de titulació A2, 
denominació arquitecte tècnic/a adscrit a Urbanisme, ocupat per la senyora Maria Teresa Vidal Roses fins al 
07/11/2012, data de la seva jubilació. 
 
Àrea de l’Espai Públic: 
 
Un lloc de treball corresponent a la categoria de personal d’oficis, grup de titulació AAP, denominació 
operari/a especialista adscrit al Departament de Logística i Manteniment, ocupat pel senyor Àngel Argelaga 
Barrobés fins al 11/05/2012, data del seu traspàs. 
 
Un lloc de treball corresponent a la categoria de personal d’oficis, grup de titulació C2, denominació oficial 
primera adscrit al Departament de Logística i Manteniment, ocupat pel senyor José Maria Sabaté Mulet fins 
al 19/03/2012, data de la seva jubilació. 
 
Un lloc de treball corresponent a la categoria de personal d’oficis, grup de titulació AAP, denominació 
operari/a adscrit al Departament de Serveis Urbans, ocupat pel senyor Pedro Oliver Martínez fins al 
16/02/2012, data de la seva jubilació. 
 
Ateses les necessitats actuals de personal d’aquest Ajuntament, en relació a la plantilla de personal 
funcionari i laboral vigent. 
 
Vist l’informe del Departament de Recursos Humans, fiscalitzat i conforme per la Intervenció Municipal. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, de data 24 de desembre de 2012. 
 
Al Ple de la corporació es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER - Aprovar l’expedient de modificació de la vigent plantilla de personal funcionari i laboral d’aquest 
Ajuntament, aprovada pel Ple de la Corporació conjuntament amb el Pressupost General per a l’exercici 
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2012, consistent en l’amortització de diferents places vacants amb motiu de la jubilació, traspàs, 
incapacitat permanent en el grau d’absoluta i/o canvi en la situació administrativa de les persones que 
ocupaven les mateixes d’acord amb el següent detall:  
 
A) Personal funcionari: 
 
Àrea de Serveis Centrals: 
 
Una plaça pertanyent a l’escala d’administració general, subescala administrativa, grup de titulació C1, 
categoria administratiu, adscrita a Gestió d’Ingressos ocupada per la funcionaria Dolors Ardit Sansano fins al 
11/08/2012 data de la seva jubilació . 
 
Dos places pertanyents a l’escala d’administració general, subescala administrativa, grup de titulació C1, 
categoria administratiu, adscrites a Tresoreria ocupades pels funcionaris Tomàs Calvet Rué i Montserrat 
Cartes Hierro fins al 23/06/2012 i 23/11/2012, data de les seves jubilacions . 
 
Àrea de l’Espai Públic: 
 
Una plaça pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, 
grup de titulació C2, categoria agent, ocupada per la funcionària Àngela Franch Muñoz fins al dia 
31/10/2012, data de passi a la situació d’excedència voluntària per incompatibilitat. 
 
Àrea de Serveis a les Persones: 
 
Una plaça pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe comeses 
especials, grup de titulació C1, categoria auxiliar de biblioteca, adscrita a l’Institut d’Activitats Culturals, 
ocupada pel senyor Francesc Murall Tallada fins al 09/09/2012, data de passi a la situació d’incapacitat 
laboral en el grau d’absoluta. 
 
B) Personal laboral 
 
Àrea de Serveis Centrals: 
 
Un lloc de treball corresponent a la categoria de personal d’administració auxiliar, grup de titulació C2, 
denominació auxiliar administratiu/va adscrit a Gestió d’Ingressos, ocupat per la senyora Immaculada 
Carcellé Anguix fins al 09/07/2012 data de la seva jubilació . 
 
Àrea de Serveis a les Persones: 
 
Un lloc de treball corresponent a la categoria de personal d’oficis, grup de titulació C2, denominació oficial 
segona adscrit a l’Institut d’Activitats Culturals, ocupat pel senyor Pedro Cabanes Bonet fins al 15/03/2012 
data de la seva jubilació . 
 
Àrea de Gestió de Promoció de la Ciutat: 
 
Un lloc de treball corresponent a la categoria personal d’administració, grup de titulació C1, denominació 
administratiu/va adscrit a la Unitat de Promoció Econòmica que es trobava vacant . 
 
Àrea de Serveis al Territori: 
 
Un lloc de treball corresponent a la categoria de personal comeses especials, grup de titulació A2, 
denominació arquitecte tècnic/a adscrit a Urbanisme, ocupat per la senyora Maria Teresa Vidal Roses fins al 
07/11/2012, data de la seva jubilació. 
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Àrea de l’Espai Públic: 
 
Un lloc de treball corresponent a la categoria de personal d’oficis, grup de titulació AAP, denominació 
operari/a especialista adscrit al Departament de Logística i Manteniment, ocupat pel senyor Àngel Argelaga 
Barrobés fins al 11/05/2012, data del seu traspàs. 
 
Un lloc de treball corresponent a la categoria de personal d’oficis, grup de titulació C2, denominació oficial 
primera adscrit al Departament de Logística i Manteniment, ocupat pel senyor José Maria Sabaté Mulet fins 
al 19/03/2012, data de la seva jubilació. 
 
Un lloc de treball corresponent a la categoria de personal d’oficis, grup de titulació AAP, denominació 
operari/a adscrit al Departament de Serveis Urbans, ocupat pel senyor Pedro Oliver Martínez fins al 
16/02/2012, data de la seva jubilació. 
 
SEGON - Sotmetre el present acord al tràmit d’informació pública durant el període de 15 dies, comptadors 
des de la data de la darrera publicació del corresponent anunci al BOPT i al DOGC, durant el qual els/les 
interessats/des podran formular les al·legacions que estimin convenients. 
 
TERCER - Si durant l’esmentat període no es formula cap al·legació l’acord esdevindrà definitivament aprovat 
sense cap més tràmit. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament, el Sr. Alcalde afegeix el següent: Els hi vull recordar, per a que ho sàpiguen, que el que 
pretenem en aquesta modificació de la plantilla és amortitzar aquelles vacants que s’han produït amb motiu 
de o bé jubilació, traspàs, incapacitat permanent en grau d’absoluta o un canvi de situació administrativa en 
les persones que ocupaven aquestes places. Aquestes places llavors són amortitzades per adaptar la 
plantilla a la realitat laboral de l’Ajuntament. En tot cas, si després aquestes places es creuen necessàries 
en un altre moment, ja es tornaran a crear. En cas contrari, si no les amortitzéssim i haguéssim de fer bé les 
coses, s’haurien de dotar pressupostàriament. No té cap sentit dotar-les pressupostàriament quan sabem 
que no les hem d’ocupar. És per això que el que fem és, per que ens entenguéssim, és una depuració de la 
plantilla, l’adaptem a la realitat, amortitzem aquestes places, amb lo qual ja no tenim perquè incorporar-les 
al pressupost, no les tenim que dotar pressupostàriament i el dia de demà, si algú creu, aquest equip de 
govern o altres equips de govern, creu que ha d’incrementar la plantilla, doncs, ja les tornaré a dotar. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Només per manifestar que nosaltres ens abstindrem. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Si, senyor alcalde, el nostre grup també ens abstindrem en aquest 
punt. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: La nostra posició serà d’abstenció perquè no estem per 
aprimar sistemàticament l’Administració i, per tant, el nostre vot serà d’abstindre’ns en aquest punt. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Sabaté. Ho constatem que la seva..., el 
seu programa no és aprimar l’Administració sinó, evidentment, ha quedat constatat que és al revés, que és 
incrementar-la, però la nostra posició és que les plantilles s’han d’adaptar a la realitat i, per tant, com que 
les adaptem a la realitat i en una situació on s’està aprimant tot, també entenem que les places que són 
objecte de jubilació, algunes, les que la llei ens permet ja valorarem si les apliquem o no, però les altres les 
hem d’adaptar. 
 
Evidentment, el seu model és diferent del nostre. Això es queda constatat. 
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Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Jo no he dit en cap moment que la nostra posició i el nostre 
model és una Administració més engruixida, més àmplia, més gran. He dit que ens abstenim perquè no 
estem per aprimar sistemàticament, amortitzant sistemàticament, sense un estudi d’organització i de 
necessitats dels treballadors i treballadores de la funció pública. No estem per l’aprimament sistemàtic. He 
dit això, no he dit que estem per ampliar i engrandir l’Administració. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Ha quedat perfectament clar. Suposo que  ningú té cap dubte de 
quina és la seva posició i quina és la nostra. Moltes gràcies senyor Sabaté. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 13 vots a 
favor, corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12) i PP (1),i 8 abstencions 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2) i IETE (2) i PxC (1). 
 
 
 
06 - DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA PER A 
L’EXERCICI 2013. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Elaborat el pressupost general d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 2013 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 24 de desembre 
de 2012. 
 
D’acord amb l’article 30 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, cal aprovar un límit màxim de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i la regla de la despesa, que marcarà el sostre d’assignació de recursos als pressupostos. 
 
Al Ple municipal, proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar el límit màxim de despesa no financera en els següents imports: 
 
- per l’Ajuntament de forma individual: 26.706.191,81€ 
- de forma consolidada amb TortosaMedia i Tortosasport: 27.109.352,31€ 
 
Segon - Aprovar inicialment el Pressupost general de l’Ajuntament de Tortosa per a l’exercici 2013, que 
inclou els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils municipals i entitat pública 
empresarial local, segons el següent detall: 
 
 Despeses € Ingressos € 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT   
AJUNTAMENT 30.515.684,27 30.515.684,27 
   
PREVISIONS DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL i ENTITAT 
PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL 
GUMTSA 3.372.987,70 3.437.217,25 
TORTOSASPORT S.L. 1.018.767,00 1.047.767,00 
TORTOSA MEDIA, S.L. 120.684,50 130.684,50 
TORTOSA INNOVA, S.L. 40.100,00 40.900,00 
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GESAT S.A 19.055.911,17 19.055.911,17 
HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU 457.031,27 457.031,27 
TOTAL PREVISIONS D’INGRESSOS I DESPESES DE SOCIETATS MERCANTILS 
DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL i ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL 
LOCAL 

 
24.065.481,64 

 
24.169.511,19 

 
 
 
TOTAL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT + PREVISIONS D’INGRESSOS I 
DESPESES DE SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT 
MUNICIPAL I ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL 
 
TOTAL GRUP MUNICIPAL CONSOLIDAT 

 
 

54.581.165,91 
 

50.586.642,76 

 
 

54.685.195,46 
 

50.690.672,31 
 
Tercer - Aprovar la plantilla de personal per a 2013 que consta a l’expedient. 
 
Quart - Aprovar les bases d’execució del pressupost que s’adeqüen a la nova estructura municipal i que 
inclouen la nova base 44 bis de la concessió de prestacions econòmiques de caràcter social. 
 
Cinquè - 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.” 
 

*-*-* 
 

Per exposar la proposta pren la paraula la regidora i tinenta d’alcalde, Sra. Matilde Villarroya i Martínez: 
 
Intervenció de la Sra. Villarroya: 
Regidores, regidors, ens troben altra vegada aquí a final d’any per presentar els pressupostos de l’any. Com 
sempre, intentaré ser breu, però els pressupostos són llargs i a lo millor m’agafo una miqueta de temps, 
amb permís del senyor alcalde. 
 
Començaré a explicar una miqueta quins són els condicionants que ens han portat a fer aquest pressupost i 
desprès entraré ja més en detall amb el que són les xifres. 
 
La primera dada important i que em sembla que a ningú el sorprendré quan la digui, és que la situació 
econòmica i financera que es planteja per a l’any 2013 no canvia gaire de l’any 2012 i les previsions no són 
massa optimistes, per això ens obliga a fer un pressupost molt ajustat i molt, molt, molt curós. 
 
D’altra banda, un altre dels punts importants que condicionen aquest pressupost és la intervenció de l’Estat. 
Com vostès saben han aparegut dos decrets, el Reial decret 4/2004, en el qual ens obliguen a contraure un 
deute amb els proveïdors i que això, com a conseqüència també ens ha portat un Pla d’ajust, que són una 
sèrie de mesures que hem de complir i que ens obliguen d’aquí a els pròxims 10 anys a prendre unes 
mesures concretes i que, per tant, constreny molt el nostre pressupost. Com saben, el préstec que ens 
obliguen a fer és un préstec també a un interès molt superior al teníem habitualment, amb lo qual tot això 
ajuda a que la despesa que assumeix el nostre pressupost és més gran i més elevada aquest any. 
 
D’altra banda, una altra de les normatives que apareixen regulatives de l’Estat és la Llei orgànica 2/2012, 
de l’estabilitat i la sostenibilitat i amb aquesta Llei, per una banda ens augmenten la despesa i per altra 
banda, amb aquesta Llei, el que fiquen és un límit a la despesa, només es pot incrementar un 1,7% en 
relació al 2012. Per tant, per una banda ens obliguen i per l’altra ens constrenyen més, o sigui, el 
pressupost d’aquest any ha sigut un pressupost complicat d’ajustar. 
 
D’altra banda, com ja els hi he dit, tenim el Pla d’ajustament que ens obliga a complir uns requisits que ens 
havíem compromès. Un altre dels condicionants és que a ningú se li escapa que aquesta situació no només 
ens afecta a nosaltres, sinó també a les altres institucions i que, per tant, tot això afecta també a les 
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aportacions que les altres institucions ens fan i, per tant, veurem disminuïts alguns dels capítols que aquí 
corresponen. 
 
I finalment, un altre dels condicionants és que, tal com venim fent, estem, com ja saben, reformant el que és 
l’estructura organitzativa de l’Ajuntament per fer-ho més eficient i, per tant, han anat desapareixent tot el 
que són els patronats i aquest any portem ja els últims dos patronats que ens quedaven, que són l’Imact i el 
de Fires, que passaran a integrar-se automàticament a l’Ajuntament i això fa que algunes partides 
s’incorporin a l’Ajuntament i que la comparabilitat entre un pressupost i un altre s’ha de fer de forma molt 
curosa, perquè sinó les xifres que ens poden sortir poden ser una mica disbarats. Per tant, a l’hora de fer les 
comparatives tenim que ser molt conscients d’aquesta afectació. 
 
En línies generals, com es presenten? Doncs, veuran que el pressupost és bastant similar al de l’any passat, 
les xifres ara els hi comentaré, però és bastant similar. Això que vol dir ? Doncs, vol dir que els ingressos, per 
exemple, es mantenen, cosa que pot sobtar a algú i em pot dir “la situació econòmica, totes les tendències 
diuen que tots aquells impostos que estan vinculats a l’activitat econòmica o a l’activitat immobiliària van a 
la baixa”. En el nostre cas això no succeeix. Perquè no succeeix? Ara després els hi explicaré, però és perquè 
s’ha fet una feina molt important de gestió i de depuració de padrons que ens ajuda a que això no succeeixi, 
per tant, els ingressos no baixen igual que estan baixant en altres ajuntaments.  
 
I d’altra banda, pel que fa referència a les despeses, coses importants a mencionar, doncs, continua la 
despesa corrent reduint-se, continuem fent un esforç important d’austeritat. D’altra banda, una altra cosa 
que marca despesa és l’increment dels interessos, fruit d’aquest préstec obligat que tenim i, a més a més, 
una altra cosa que destaquem és que aquest any al pressupost consten inversions, o sigui, ja sabem a priori 
que hi haurà algunes inversions que es realitzaran. Que vull dir amb això? Que l’any passat no se’n van fer? 
No. Vostès saben que si que se’n van fer, el que passa és que no podien constar en el pressupost perquè 
encara no sabíem si els podríem disposar o no. Aquest any si. Per tant, aquests són els trets més destacats 
del nostre pressupost. 
 
Vaig a entrar ja en xifres i les xifres al pressupost consolidat d’aquest any són 50.586.642,76 euros, el que 
representa una davallada en relació del consolidat de l’any passat de l’1,46%. 
 
Si mirem les xifres de l’Ajuntament, que són amb les que normalment ens basem i normalment són les que 
discutim, el pressupost se situa en 30.515.684,27 euros, el que representa un increment de l’1,79%, si fem 
l’estudi amb dades homogènies, integrant-li l’Imact i Fires i traient l’efecte que això podia tenir, 
distorsionador del pressupost.  
 
Anem al detall del que correspon a ingressos i despeses. Pel que fa als ingressos, si els analitzem 
homogèniament, com he comentat, l’increment és de l’1.79% respecte al 2012. Si anem al detall, a veure 
que ha passat en cadascun dels capítols, observem que en el capítol 1, que és el capítol d’impostos 
directes, sabem que aquest impost és l’IBI, en aquest cas tenim un increment de 257.000€, el que 
representa un 1.93%, xifra que pot sorprendre i algú em pot dir “com és possible?”, doncs, el que els hi deia 
abans, perquè s’ha gestionat correctament, s’està intentant detectar tots aquells ciutadans que tenien mal 
posat en el padró el seu IBI i s’han detectat una sèrie d’irregularitats que això fa que nosaltres poguéssim 
comptabilitzar en el padró. De fet, s’han detectat 476 unitats de sòl urbà que ja està tramitat i que, per tant, 
l’any 2013 ja el podem comptar com a bo i que s’incorporaran i això és una quantitat important. I d’altra 
banda, en tenim 1400, per exemple, de disseminats que aquestes encara no s’han tramitat, però que estan, 
estem “en ello”, per tant, són quantitats que s’aniran incorporant, fruit de la feina que s’està fent des del 
departament de Gestió d’Ingressos, juntament amb Cadastre i juntament amb BASE, per  tant, aquí hi ha 
una labor molt important que ha fet aquest departament i des d’aquí el meu agraïment per tota la feina que 
fan. 
 
Per altra banda, el capítol 2, que són els impostos indirectes, l’ICIO, com ja poden preveure també vostès 
abans de que els hi digui les xifres, hi ha una davallada que és del 26,58%. De fet, baixen 105.000€. I la 
raó? Doncs, és un impost lligat, evidentment, a les obres i com saben, les obres cada vegada portem ja anys 
que està baixant aquest impost i continuem a la baixa. Per tant, l’hem ajustat al que nosaltres portem 
recaptat i que creiem que serà el que realment hi haurà. 
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Del capítol 3, que és el capítol de les taxes, aquí tenim una davallada de 70.000€ que representa un 1.16%, 
especialment motivat per la sentència de la Unió Europea, mitjançant la qual vostès saben que teníem un 
tribut, una taxa sobre les empreses de telefonia mòbil i que ens l’han obligat a traure, per tant, per retirar 
aquesta taxa ens baixa el total de les taxes en aquesta quantitat. Estem parlant d’un 1,16%. 
 
Pel que fa referència a les transferències corrents també hi ha una davallada del 4,10%. Això és el que els hi 
deia inicialment. Les subvencions que nosaltres tenim previstes rebre són inferiors a les que teníem 
previstes l’any passat, que això no té perquè ser així, perquè moltes vegades les reconeixen una vegada es 
diu en el decret que es confirmen. No obstant, com ara no tenen la confirmació, aquest capítol baixa. 
 
Després, d’altra banda, pel que fa referència als ingressos patrimonials també hi ha una baixada de 
84.000€, un 8,74%, bàsicament generat per la davallada dels interessos dels dipòsits. Com saben, 
nosaltres tenim uns dipòsits a través d’unes subvencions que havíem rebut de Generalitat i els teníem 
posats en uns dipòsits i a mesura que aquests dipòsits es van utilitzant, doncs, els interessos baixant. I 
d’altra banda, el lloguer del pavelló firal que abans estava Fires i actualment, com Fires queda integrat a 
l’Ajuntament, doncs això és redueix. 
 
Pel que fa referència als capítols 6 i 7, tenim com a ingressos una venda de solar a Ferreries, que són 
30.000€ i d’altra banda, pel que fa referència al capítol 7, tenim el Pla de foment de turisme amb 120.000€ 
i una aportació de l’EMSP i del soci privat, que serà l’aportació per poder fer la seu d’aigües de Tortosa i que 
seran 659.000€. Això pel que fa referència al capítol d’ingressos. 
 
Pel que fa referència a les despeses, si analitzem homogèniament, observem que hi ha un increment del 
4,30%. Això es atribuïble, principalment, a les despeses d’inversió que aquest any, a diferència del 2012, si 
que en tenim, per tant fan pujar tot aquell capítol en relació al capítol anterior. Però si analitzem el que són 
les altres despeses, les despeses de corrent, veurem que hi ha una davallada.  
 
Cal remarcar que les despeses obligatòries, és a dir, aquelles que l’Ajuntament té obligació de fer passi el 
que passi, que són les despeses financeres principalment, així com les despeses plurianuals que nosaltres 
teníem compromeses, ja pugen gairebé 2.000.000€, per tant això ja ens redueix el pressupost en aquesta 
quantitat. Per tant, el que ens queda, ens hem d’adaptar a la quantitat de 2.000.000€ menys que teníem a 
l’any anterior, que això és el que puja respecte al 2012. 
 
Per tant, com ho hem fet això? Doncs, en el capítol 1, que és el capítol de personal, hi ha hagut una ajustada 
important, corresponent principalment a l’amortització de places. Com el senyor alcalde ja ha mencionat 
anteriorment, a l’aprovació de la plantilla, l’any 2012 hi ha hagut 9 jubilacions, es van produir 7 
amortitzacions de places i 7 amortitzacions de llocs de treball per altres causes, total, això ha portat un total 
de 19 llocs de treball i que corresponen a un decrement important de la despesa de personal. Això s’ha 
suplit gràcies a la feina realitzada per l’altra gent de la casa, utilitzant la polivalència, ocupant altres llocs de 
treballs i intentant que siguin més eficients els llocs de treball i els departaments. Per tant també, gràcies 
per l’esforç als nostres treballadors per tal de poder fer front a aquesta reestructuració. 
 
D’altra banda, el capítol 2 de despesa corrent ha patit una davallada del 0,17% en relació a l’any anterior. 
Evidentment, algú pot pensar que aquesta davallada no és molt significativa, però per a nosaltres 
representa un esforç molt important, perquè la majoria de serveis ja estan molt, molt ajustats al cost, per 
tant, això representa un esforç molt important. A més a més, considerant que hi ha hagut un increment de 
l’IVA, que saben que s’ha apujat un 3% en la majoria dels serveis, del 18 al 21. S’ha apujat les tarifes de la 
llum, que en el capítol 2 també això té una influència important, però d’altra banda el que hem fet és 
intentar millorar els recursos, el seu aprofitament, hem intentat modificació de contractes i les noves 
licitacions han anat a la baixa i, a més a més, altra vegada hem intentat ajustar al màxim les despeses. Per 
tant, hem aconseguit baixar aquest capítol, que ja estava al límit de la baixada. 
 
Pel que fa al capítol 3, aquest mereix una especial menció perquè hi ha un increment del 48,75% en aquest 
capítol. És el capítol dels interessos. Aquí, evidentment, ens hem trobat amb un problema important i és el 
que els hi comentava abans, la intervenció de l’Estat que ens ha obligat a contraure un préstec amb 
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proveïdors. Vostès poden dir “es que vostès devien diners a proveïdors”. Evidentment. Tenim ganes de pagar 
als proveïdors, però és que a nosaltres se’ns devien aquests diners. Si nosaltres haguéssim tingut aquests 
diners i les institucions que a nosaltres ens els devien els haguessin pagat, nosaltres no haguéssim tingut 
que contraure aquest préstec. I el que ha fet l’Estat és obligar a l’Ajuntament, com a institució menor, a 
contraure el préstec i per tant som nosaltres qui estem assumint aquesta càrrega financera, no les 
institucions que ens deuen a nosaltres els diners, nosaltres com a Ajuntament i, per tant, aquest deute ens 
cau a nosaltres, quan els diners ens els deuen a nosaltres, que això vagi per davant. I, a més a més, les 
condicions d’aquest préstec són unes condicions molt diferents, molt més negatives que les que teníem 
abans a l’Ajuntament de Tortosa. Nosaltres tenim uns préstecs amb un interès mig del 2,5%. Aquest préstec 
ens l’han fet contraure amb un 5,9% d’interès, amb el qual, imaginin això com encara incrementa més la 
càrrega financera de l’Ajuntament, per tant, el capítol 3 d’interessos puja, i puja molt. 
 
Pel que fa referència al capítol 4, que són les transferències corrents, continuem en la política d’ajustar-nos, 
però ha hagut un increment del 3,45%, principalment degut a que s’han incrementat les aportacions a les 
societats, Tortosasport principalment com veuran, motivat principalment perquè se li han traspassat els 
subministraments a ells, ells els paguen actualment, per tant els hi passem la quantitat per que puguin fer 
front a aquests subministraments. De totes maneres, seguin els convenis, han incrementat les EMD’s i la 
resta d’aportacions a altres associacions hem intentat, amb la política que continuaven, d’intentar mantenir-
les o en algun cas disminuir-les una mica. 
 
Pel que fa referència a les inversions, en el capítol 6 i 7, tenim les aportacions. D’una banda en el capítol 7 
les aportacions que fem a convenis i a entitats, que són 190.000€. I pel que fa referència a les inversions, 
tenim la canalització del Barranc de la Llet, la seu d’aigües de Tortosa i les inversions realitzades del Pla de 
turisme, amb l’oficina i l’aula que es fan a l’Escorxador i, per tant, estem parlant d’1.090.000€. 
 
I finalment, pel que fa referència al capítol d’amortitzacions, que és l’últim que comentarem, hi ha un 
increment del 25,24%. Això que vol dir? Això vol dir que estem reduint el deute de l’Ajuntament cada vegada 
més. En aquest cas estem amortitzant pràcticament 3.800.000€, el que representa 766.000€ més que 
l’any anterior, per tant, cada vegada, malgrat la situació, estem aconseguint rebaixar el deute de 
l’Ajuntament. 
 
Per tant, davant de tot l’exposat, presentem aquest pressupost per a que vostès l’aprovin i no voldria acabar 
la meva exposició sense agrair la feina realitzada principalment per tot l’Ajuntament i, en especial, pels 
departament d’Intervenció, de Tresoreria, departament econòmic, departament de Gestió d’Ingressos, 
d’Informàtica i, en especial, la feina realitzada pel nostre director tècnic, el senyor Manel Loras, sense 
l’ajuda dels quals, doncs, l’execució i realització d’aquest pressupost no hagués sigut possible. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde, regidores, regidors. Bé, en quant als 
ingressos previstos al pressupost del proper any 2013, ens criden l’atenció diversos apartats. El primer és 
que la participació dels tributs de l’Estat, o sigui, els ingressos que ens arriben de l’Estat tenen un augment 
espectacular d’1.000.000€. Ens sorprèn aquest augment, tenint en compte la situació econòmica estatal. 
 
També hauríem de tenir en compte, al menys és el que nosaltres pensem, que aquests ingressos es poden 
veure afectats, ja que l’advocacia de l’Estat preveu actuar contra els ajuntaments que han aprovat mocions 
per declarar-se territori català lliure. Els serveis jurídics de l’Estat ja han presentat un recurs contenciós – 
administratiu contra l’acord del Ple de Celrà, Girona, i en les properes setmanes té previst repetir aquesta 
actuació contra els ajuntaments que han aprovat mocions com aquesta que és el cas de Tortosa. Si això, en 
algun cas, pogués suposar o pogués afectar a aquests diners que hem de rebre de l’Estat seria molt greu, 
perquè pràcticament el 25% dels ingressos que preveu aquest pressupost vénen de l’Estat. 
 
Per altra banda, també ens sorprèn que els ingressos que vénen de la Generalitat tenen una reducció 
important, 1.200.000€. Imaginem que aquesta reducció ve provocada perquè no hi ha una partida de plans 
ocupacionals, que l’any passat això ens aportava 1.200.000€ i aquest any, pràcticament, són 40 o 
50.000€. 
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També ens agradaria que ens aclarissin la noticia apareguda el dia 19 de desembre a la premsa, on deia 
que l’Ajuntament de Tortosa és un dels ajuntaments que encara no ha presentat els comptes municipals del 
2011 a la Sindicatura de Comptes, ja que aquest incompliment impediria a la Generalitat fer les 
transferències o assignar les subvencions sol·licitades fins que no es regularitzi aquesta situació. 
 
En quant al capítol de despeses, el primer que crida l’atenció, com ja ha comentat la regidora, és 
l’espectacular augment en l’amortització d’interessos de préstecs, tenint en compte que del préstec aquest 
del Pla d’ajust encara només estem pagant interessos, encara no estem amortitzant capital, lo qual vol dir 
que a partir de la meitat de l’any que ve això encara serà pitjor, perquè tot això s’està menjant, els interessos 
i tornar els préstecs, s’està menjant tot l’estalvi que hem fet en personal. 
 
També és important aquest augment de 180.000€ que pagarem de més a la tarifa de la llum, a la tarifa 
elèctrica. Ja sabem que hi ha hagut un augment de tarifes i de l’IVA, però tot i així Tortosa està més fosca 
que mai. Nosaltres hem presentat ja dos o tres escrits de queixes de veïns perquè hi ha carrers que estan a 
fosques i en canvi continua, aquesta partida, continua pujant de forma espectacular. 
 
També com el cas de la neteja, que puja o pujarà 250.000€ més. Tampoc no entenem com amb el mateix 
personal o, fins i tot, amb menys personal aquesta diferència important de 250.000€ de gasto, tenint en 
compte que la neteja no és precisament un dels capítols més notoris de la ciutat de Tortosa i que moltes de 
les queixes dels ciutadans vénen per aquí, pel problema de la neteja. 
 
Després ja en qüestions potser una mica més petites però també importants, la despesa en premsa 
continua essent, per al que nosaltres pensem, molt elevada, 34.000€. També en atencions protocol·làries i 
representatives gastarem 30.000€ i creiem que això s’hauria de reduir bastant més. També en publicitat i 
propaganda, que aquest any està previst gastar 90.000€, que ja sabem que aquí hem d’incloure Expoebre, 
Ebreocasió i Festast que l’any passat no hi eren, però que tot i així 90.000€ són molts diners. 
 
També insistir una vegada més en les subvencions que l’Ajuntament dóna als sindicats. Si que vostè em dirà 
que s’han reduït i és cert, però continuem pensant que aquests 9.000€, doncs home, són diners de tots els 
tortosins i creiem que, a veure, són organitzacions que ja estan subvencionades per l’Estat i per la 
Generalitat i creiem que l’Ajuntament això s’ho podria estalviar perfectament. 
 
I ja per últim, també una cosa que hem comentat més d’una vegada, que són les aportacions que 
l’Ajuntament fa als grups polítics municipals. També creiem que això és una cosa que a la curta o a la llarga, 
doncs, hauria de desaparèixer, la veritat.  
 
Bé, per tot el que hem dit i bàsicament perquè el capítol d’ingressos no el veiem del tot realista i el capítol de 
despeses continua, no veiem per cap lloc que baixéssim la despesa, o sigui, continuem gastant igual, el 
nostre vot serà negatiu. Tot i així, no ho vegin com una crítica destructiva, sinó més aviat constructiva 
perquè, home, tot és millorable i, evidentment, aquest pressupost és molt millorable. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Casanova. En tot cas, li agraïm la seva 
crítica constructiva. Només dos matisacions, més allà de les que li pugui fer la regidora d’Hisenda en 
aquests temes. N’ha dit dos que jo crec que cal aclarir.  
 
Primera, ha vingut a dir, no sé si és que a mi m’ha agafat encara una mica adormit, com si l’Estat tanqués el 
finançament, a través de la participació de tributs de l’Estat, a aquells municipis que s’hagin declarat 
territori català lliure i que l’advocacia de l’Estat ho estava tramitant. Dir-li, per a la seva informació, que a mi 
també em va sorprendre perquè així com a vegades a la Subdelegació del Govern li costa reaccionar i 
contestar les coses, la veritat, aprofito ara la ocasió per a fer-ho públic, és que als pocs dies d’haver aprovat 
una moció que després li comentaré, als pocs dies, vull dir que no havien passat ni dos setmanes, no 
havíem aprovat ni l’acta al següent Ple, ja ens van reclamar des de la Subdelegación del Gobierno que els hi 
passéssim l’acta d’aquesta sessió certificant el contingut d’aquesta moció. A mi també em va sorprendre, 
perquè normalment enviem totes les actes una vegada s’han aprovat i la veritat és que em va sorprendre 
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perquè ens la van demanar inclús abans d’aprovar-se. Jo els hi vaig contestar que quan aprovéssim l’acta 
els ho enviaríem, així com vam fer. Quan vam aprovar l’acta, com fem amb totes les actes, els hi vam enviar. 
 
Dir-li, segona, aquesta matisació no els hi vaig fer, però bé, vostè repassa la moció. A la moció ni és bo, ni és 
dolent, sinó perquè era la moció que es va presentar en aquell moment, a la part dispositiva no diu res del 
territori català lliure. A la part introductòria parla del territori català lliure, però a la part dispositiva no en 
parla, per tant, si a algú se li pogués ocórrer, que a mi em pareix una barbaritat, que això fos motiu de que 
l’advocacia de l’Estat tanqués el finançament, doncs, pot estar tranquil perquè per aquí no ens el tancaran. 
Imagini’s que li haurien de fer a Catalunya després de totes les declaracions que ha fet al Parlament de 
Catalunya. Home, ja n’hi fan moltes de coses a nivell financer, però no té sentit. 
 
I l’altra cosa que si que volia clarificar-li és el que vostè deia que havia sortit en premsa que l’Ajuntament no 
havia presentat els comptes a la Sindicatura. Si vostè va prendre’s la molèstia de mirar, aquell mateix dia, a 
la pàgina web de la Sindicatura de Comptes, l’Ajuntament de Tortosa ja no sortia com a no presentat, sortia 
com a incomplert, encara avui sortim com a incomplert i li explicaré el motiu: tenim o teníem un organisme 
autònom que es va suprimir al llarg de l’any passat. Més que suprimir, es va transformar, que era 
l’organisme autònom de l’Hospital de la Santa Creu, el vam transformar en EPEL. Al moment de transformar-
lo en EPEL, ens van donar de baixa aquest organisme a efectes de poder transmetre la clau informàtica a 
través de l’EACAT, de poder transmetre els comptes d’aquest organisme. Llavors, l’Ajuntament ha presentat 
tots els comptes a la Sindicatura, però ara estem pendent de que ens donin, no sé si ho han fet o no ho han 
fet.... Ja ho han fet. Doncs, estàvem pendent de que ens donessin una clau informàtica per a obrir-nos 
durant un dia l’EACAT d’aquest organisme autònom per poder presentar els comptes. Per tant, no és un 
tema de que no els volguéssim presentar, era un tema d’un compte. És veritat que no haguéssim tingut que 
aparèixer com a no presentats, sinó com a incomplets, però això mateix, la Sindicatura penso que, si no 
recordo malament, això era el dia 18 i el dia 19 ja, si vostès consultaven, ja havia rectificat i apareixia com a 
incomplert. Si ho hem enviat, la veritat és que no he tingut la cura de mirar-ho durant aquests dies, però ja 
deu presentar com a complert. No és cap problema respecte als altres temes. En tot cas, després ja li 
contestarà la senyora Villarroya. 
  
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, jo en primer lloc 
el que vull fer és, com ja comença a ser tradicional des dels dos anys que jo porto aquí, o un any i pico, és 
felicitar a tot el personal que ha treballat en la confecció dels pressupostos, a tots els tècnics municipals 
també i, lògicament, a la regidora d’Hisenda per aconseguir que el pressupost es presenti a debat i s’aprovi 
o no abans que finalitzi l’any. 
 
En segon lloc, jo voldria també explicar la visió meva d’un pressupost que no sols són números, sinó que 
també és un cor i una ànima que té que tenir. Dic que té que tenir. Em refereixo a dos coses: primer la 
situació econòmica actual que estem vivint, que és una situació dramàtica i que està castigant a la 
ciutadania de forma dura, molt dura, duríssima i, per tant, la crisi obliga d’alguna forma a fer ajustaments. 
Però també ens obliga a dibuixar sense cap tipus d’error un nou horitzó per a la nostra gent i ens exigeix, a 
més, protegir, dins les possibilitats que tenim l’Ajuntament de Tortosa, la nostra ciutadania que ho està 
passant malament, molt malament, aquella que està patint amb més duresa les repercussions de la crisi.  
 
Segon punt, des del punt de vista de situació econòmica. Aquesta situació econòmica de crisi genera una 
incertesa important en tots els àmbits socials, institucions i a tots els instruments que es poden utilitzar en 
aquests àmbits s’instaura la incertesa, condicionant-nos a tots molt fortament i en molts aspectes de forma 
negativa. Cal endurir l’esforç, cal reforçar l’esforç per redimensionar i racionalitzar el funcionament del 
nostre Ajuntament. 
 
En aquest funcionament jo faig referència a un tema que pesa, de fons, però pesa econòmicament, que és 
la manca de definició de les competències municipals de molts serveis que els ciutadans reclamen, que no 
són propis nostres, que són impropis, però que els hem de donar per una responsabilitat cap a ells, però que 
generen uns costos econòmics importants. 
 
Tercer punt. Jo el que voldré dir és que un pressupost va molt lligat a un projecte capital, a un projecte de 
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ciutat i avui, inclòs estant immersos en la crisis i sent la prioritat atacar i lluitar contra aquesta crisis, és 
necessari elaborar aquesta idea de projecte de ciutat, desenvolupant un projecte de ciutat que ofereixi un 
futur a la nostra gent. És per això que el pressupost hauria de projectar alguna cosa més que ser sols un 
anàlisi de números o de dades i tot això. 
 
Dit això, jo ja entro ràpidament a dir el parer nostre respecte al pressupost. Nosaltres veiem aquí que el 
pressupost ve a ser un poc més petit que l’any passat. En lo que és el pressupost de l’Ajuntament són 30,5 
milions, quan l’any passat estava en 29 i algo i el pressupost consolidat d’Ajuntament més empreses, etc., 
doncs, 50,6 milions, quan l’any passat venien a ser 52. Bé, ja està bé, d’alguna forma s’ha reduït el 
pressupost.  
 
El que és l’ingrés, nosaltres, en base a les dades que tenim, hem calculat que hi ha una pujada del 2,24%. 
En quan a les despeses un increment del 5,23%, lo qual vol dir que estem gastant més del que ingressem. 
 
En el que és l’apartat d’ingressos, en el capítol d’impostos directes, ens crida l’atenció, com ja ho ha dit la 
regidora i és lògic, la recaptació, la millora de la recaptació de l’IBI, millora que ve per una banda en la 
gestió, en la millora de la gestió tributària, que permet aflorar nous immobles com ens deia a una Comissió 
Informativa l’altre dia, no sé si són 500 nous immobles i modificar la tributació d’ells o com fer la connexió 
del padró de l’IBI amb el padró d’escombraries. Bé doncs, ja està bé, no? 
 
I l’ICIO, l’impost de construccions i obres realment, doncs, té una davallada molt important d’un 26,58% que 
jo m’he apuntat aquí, que ha dit fa un moment la regidora. 
 
El capítol tercer per a nosaltres ens crida molt l’atenció la taxa del cementiri, no per la seva importància, 
sinó per també la millora de gestió que s’observa perquè ha pujat lo d’això, el que passa és que 
desconeixem el resultat final d’aquesta millora amb la gestió de la taxa del cementiri, que a més ha tingut 
una preponderància durant aquest any perquè es va ficar el padró i es va demanar al ciutadà que vingués, 
que actualitzes la titularitat, que pagues la taxa, etc., etc., perquè no sabem quin és el resultat final d’això. 
 
El que sí que ens crida l’atenció, i ja això abans el company Casanova ho deia, és que en l’apartat de 
transferències corrents la participació en el tributs de l’Estat puja 1.000.000€, lo qual doncs és interessant 
quan l’aportació de la Generalitat baixa 1.500.000€. Bé, motius n’hi ha, però per una cosa o l’altra, però 
que quedi clar que aquest any l’Estat aquí aportarà 1.000.000 més d’euros i, per altra part, la Generalitat, 
per raons obvies, jo no discuteixo que hi ha raons, ho baixarà en 1,5 milions d’euros, cosa que fica la nostra 
economia, el nostre pressupost, doncs també, en una situació delicada. 
 
En l’apartat de despeses ens crida l’atenció, com a tots, és la davallada de les despeses en personal, lo qual 
crec que va en el sentit d’optimitzar els recursos humans que té l’Ajuntament de Tortosa, cosa que ens 
pareix molt bé. També va, o genera aquesta reducció per l’amortització de places, jubilacions, que aquí 
nosaltres hem votat fa un moment que si, però amb els nostres dubtes per quant considerem que hi ha molt 
d’atur i seria bo generar més treball, però bé, el dubte l’hem resolt aprovant la proposta del Govern 
municipal. 
 
Després també ens crida molt, l’any passat ens cridava molt, l’anterior crec que també, les despeses 
corrents en béns i serveis i en elles les atencions protocol·làries. Jo tinc aquí que en 3 anys la despesa ha 
estat de 93.342 €, que són diners i que aquest any es pressuposta, l’any que bé millor dit, en  30.600€, lo 
qual per a nosaltres són diners, per al tema del que són atencions protocol·làries en una situació de crisi 
econòmica i d’una necessària austeritat en la despesa. 
 
També en aquest apartat de despeses corrents ens xoca molt els gastos en publicitat i propaganda. En 3 
anys: 2011, 2012, 2013 ens hem gastat 214.169 € i per al 2013 pressupostem 91.480€. Bé, són diners, 
són diners per al que és publicitat i propaganda. Són diners, torno a dir, dintre del context de crisi i dintre de 
la necessitat d’una austeritat en aquelles despeses que, en principi, són supèrflues, d’alguna forma no 
tenen una necessitat tan important com per exemple, jo tinc aquí apuntat les atencions benèfiques, 
assistencials, etc., que algunes d’elles, jo tinc anotat per aquí, han baixat en la seva aportació. 
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Dit això, també em xoca molt i em xocava l’any passat i l’anterior i algun company aquí també ho deia, les 
quantitats pressupostades per a, per exemple, estudis i treballs tècnics 1.094.368 €, per a contractes amb 
altres empreses 60.000 €, o per a treballs realitzats per altres empreses 524.218 €. Em xoca, em xoca 
perquè al final això és una quantitat d’un milió i mig llarg d’euros, 166 milions, bé i molt més no?, i ens xoca. 
 
Després també constatem, i el perill en el que estem, que ja ho vam dir en el seu moment quan es van 
adoptar o vam demanar préstecs, etc., que l’explicació que ens ha donat la senyora regidora em pareix molt 
bé però no estic d’acord amb ella, jo crec que els préstecs estaven afavorint l’economia dels ajuntaments en 
general i el nostre igual, va aflorar un deute que teníem i havia que pagar-los i l’Estat va dir “bueno, us 
donem bones condicions, bones condicions per a que poguéssiu pagar”, però clar, hi ha que pagar, vull dir 
que això està clar, si demanes un préstec l’has de tornar amb interessos, amortitzar capital i pagar 
interessos. 
 
Despeses financeres tenim una pujada del 48,75 %. Els passius financers pugen un 25,24%. Ojo, ojo que 
són diners i ojo que l’Ajuntament de Tortosa necessita amortitzar, que també ho ha dit la regidora i tenia raó, 
aquest any s’ha amortitzat, en l’apartat de passius financers s’han amortitzat quantitats de deute que tenim 
i d’això. 
 
L’últim punt que a nosaltres ens xoca, no ens xoca, entenem, perquè en la situació en la que estem i en 
particular en la que està l’Ajuntament de Tortosa, és la poca inversió que farà al 2013 l’Ajuntament de 
Tortosa. Vostès ens diuen que si construirem la Casa de les Aigües de l’Empresa Municipal, que acabarem 
de fer el PinCat, que canalitzarem o arreglarem lo d’això de la Raval de la Llet, que farem una nova oficina 
de turisme, que farem aula, que millorarem o obrirem l’avinguda Canigó, que farem una aula didàctica al 
museu de Tortosa, però poqueta cosa, eh, en números poqueta cosa. Ens diuen que Gumtsa, per la seva 
banda, té 3.000.000€ que invertirà, que farà per a inversió i tal. Bé, esperem-ho però nosaltres considerem 
que l’apartat d’inversions és minso i torno i vull repetir, a pesar del que he dit, que s’està eixugant deute i 
reduint el deute viu de l’Ajuntament. Però la pregunta que nosaltres ens fem: s’està fent aquest eixugament 
de deute amb la suficient rapidesa? Amb la suficient rapidesa temporal per a que dintre d’un temps 
poguéssim respirar? És la pregunta. 
 
La nostra votació serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Gràcies senyor Alcalde. Senyors i senyores regidors, vull començar la 
meva intervenció agraint als serveis tècnics de la casa el seu esforç per fer possible que aprovem els 
pressupostos abans d’acabar l’any. Un any més gràcies al seu treball avui podem estar aquí presentant i 
aprovant els números de l’Ajuntament per a l’any 2013. 
 
També vull agrair públicament a la regidora d’Hisenda, la senyora Villarroya, que ens hagi fet arribar amb 
prou temps la proposta dels pressupostos als grups de l’oposició. Feia dos anys que això no passava i ho 
vam reclamar en el seu moment i ara que sí que ha passat i que ens han donat prou temps per analitzar-los 
també vull agrair-li públicament aquesta consideració, perquè l’oposició necessitem temps per estudiar i 
avaluar els pressupostos que presenta el Govern. 
 
Ara bé, també és cert que els pressupostos se’ns donen ja elaborats, sense possibilitat d’aportacions, se’ns 
donen uns pressupostos tancats quan ja han passat per Intervenció i per totes les àrees de l’Ajuntament, 
sense que se’ns deixi aportar cap idea, cap proposta. En aquest sentit fem la nostra primera crítica, tot i que 
em referiré més endavant perquè volem fer èmfasi en el context en què avui aprovem els pressupostos. 
 
Un context de crisi, una greu crisi econòmica que afecta també a molts tortosins i tortosines, s’ha dit ja aquí 
a les primeres intervencions. Són temps excepcionals i difícils, els quals, al nostre entendre, també 
requereixen respostes excepcionals per part dels responsables polítics. Pensem que aquestes pressupostos 
presentats per vostès de forma unilateral, legítimament, evidentment, serien molt millor si haguessin pogut 
rebre aportacions i haver estat consensuats amb els grups de l’oposició. Està clar, però, que la voluntat de 
l’equip del Govern mai ha estat aquesta i menys encara des de que tenen majoria absoluta. Una llàstima, 
perquè entre tots estic convençut que sumant avui aprovaríem uns pressupostos molt millors, tot i les 
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dificultats. 
 
En aquest sentit, també vull expressar en veu alta i reconèixer també els que explicava la regidora de 
Serveis Centrals la greu situació en què aquest Ajuntament avui aprova els pressupostos, a l’igual que tots 
els ajuntament de Catalunya i de l’Estat, arran de la crisi econòmica i, sobretot, de com ens estan obligant a 
solucionar-la. Una solució dictada des de la Unió Europea, sobretot des d’Alemanya, i acceptada amb 
resignació pels governs espanyol i català, que es basa en una austeritat extrema, dogmàtica, al nostre 
entendre, que només exigeix retallades als de sempre a partir del dèficit públic de les administracions i 
especialment a les comunitats autònomes i als ajuntaments. 
 
No és casualitat que sigui a les autonomies, que tenen les competències en sanitat i en educació, a qui més 
s’exigeix retallar i també als ajuntaments, els quals prestem, també s’ha dit aquí, molts serveis directes a les 
persones, mentre que l’Estat i el Govern central no han d’aplicar ni la meitat del que exigeixen a les 
autonomies, ni del que ens demanen als ajuntaments. 
 
Tot això en un context on cada vegada la pobresa va en augment, les classes mitjanes s’estan empobrint, 
una minoria cada vegada s’està enriquint més que mai i també vull dir aquí que si les polítiques europees 
continuen així, sincerament, no sé fins quan la nostra societat podrà suportar-ho. Només ens estan aportant 
més crisi amb aquestes solucions, més sofriment i més desigualtats, els números així ho diuen, quan es 
podria actuar d’una manera totalment diferent, a l’igual que estant fent altres països avui en dia, o ja s’ha 
fet en la història recent. 
 
Per tant, tal i com els deia, des del nostre grup d’Iniciativa – Entesa per Tortosa, som conscients que estem 
a l’esglaó més baix de totes aquestes administracions i en bona part ens veiem, com a ajuntament, obligats 
a acatar les decisions dels governs superiors. Però això no vol dir ni que ens haguem de resignar ni que 
tampoc, sobretot, puguem fer, amb el marge que tenim, les coses d’una altra manera. 
 
Feta aquesta breu introducció, la primera apreciació que volem fer en relació als pressupostos és la manca 
de diàleg, ja els hi he dit abans i portem molt de temps fent-ho. Cal diàleg, consens, solucions i propostes 
comunes elaborades entre tots. Davant de la crisi i el moment excepcional, unitat i responsabilitat. Això en 
un Ajuntament de les característiques de Tortosa és possible, seria possible, i aquí avui els hi tornem a 
demanar. Nosaltres, com sempre, estem oberts al diàleg, a proposar solucions, però són vostès qui tenen la 
clau a l’hora de canviar d’actitud. 
 
En segon lloc, un any més els pressupostos de l’Ajuntament arriben sense cap Pla estratègic de ciutat. No 
responen, per tant, a cap document que s’hagi elaborat per aquest Ajuntament i que planifiqui Tortosa a mig 
i llarg termini. Saben que els nostre grup i el de vostès ara ja fa gairebé 6 anys vam coincidir en la necessitat 
que Tortosa elaborés un Pla estratègic on s’hi indiquessin i s’acordessin les bases per construir una ciutat 
més pròspera i cohesionada en tots els sentits. Un Pla estratègic que hauria també d’estar consensuat amb 
totes les forces polítiques i amb els agents socials i econòmics, associacions, sindicats, empresaris, perquè 
de forma conjunta pactéssim cap on vol anar Tortosa, amb una visió de futur a mig i llarg termini, amb 
objectius clars i concrets planificant la ciutat. Això és el que fan moltes poblacions com Tortosa i això és més 
necessari que mai en una economia tan competitiva com la que s’està instaurant avui en dia al món. Hem 
de saber cap on vol anar Tortosa i com ho hem de fer, més enllà d’un mandat i d’uns governants. La crisi, en 
aquest sentit, ens hauria de servir per aprendre dels errors del passat i projectar aquests model de ciutat, 
amb les nostres possibilitats, que ens marquès un full de ruta clar amb objectius concrets. 
 
Com no tenim aquest Pla que vostès van prometre i van arribar, fins i tot, a posar en el seu primer Pla 
d’actuació municipal, ara no se saben quines són les actuacions prioritaries que hem de desenvolupar ni 
cap on ens porten. Repeteixo, sobretot a mig i llarg termini.  
 
Per tant, els pressupostos no s’adiuen ni responen a cap Pla estratègic i això a hores d’ara i amb la crisi que 
tenim ho veiem com una gran mancança per a Tortosa. Ens cal, estem totalment convençuts, aquest full de 
ruta que generi confiança als diferents sectors econòmics i socials. 
 
De fet, si mirem les inversions d’enguany en el pressupost d’enguany, n’hi ha que ens semblen correctes i 
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necessàries com són les que manquen, fan falta de la Llei de barris, però n’hi ha que, al nostre entendre, 
són absolutament imprescindibles i que estan fora de lloc en el moment que estem vivint. Parlem, per 
exemple, de la nova seu de les aigües de Tortosa. Sabem que això es deu a l’acord que vostès van signar 
quan van privatitzar o vendre parcialment l’empresa d’aigües, però això no respon a cap Pla estratègic, i si 
s’haguessin fer les coses d’una altra manera, els diners emprats per la construcció d’aquesta nova seu 
podrien servir per a altres actuacions, al nostre entendre, més prioritaries i necessàries per a Tortosa en uns 
moments de crisi com l’actual. Si tenim pocs diners hem de prioritzar molt i el nostre grup no comparteix 
que una de les prioritats sigui la construcció d’una nova seu per a les aigües de Tortosa, ni al lloc on se’ns 
proposa, a les afores de la ciutat, en lloc d’aprofitar altres espais. 
 
Els hi poso un altre exemple de perquè hem d’elaborar un Pla estratègic que no només afecta al seu Govern, 
sinó a anteriors governs, perquè crec que és important veure les coses amb una àmplia perspectiva i mirada 
per poder traure lliçons en positiu tots plegats. Ara se’ns planteja, també s’ha dit ja aquí, una nova oficina de 
turisme a l’Antic Escorxador, i ens sembla perfecte perquè aquell recinte està cridat a ser un centre cultural, 
està al Nucli Antic, però la pregunta que ens hauríem de fer tots plegats és: quantes oficines de turisme hem 
tingut en els 10 o 15 anys últims? Jo com a mínim en recordo cinc: la primera al Parc municipal, després una 
altra a la plaça del Bimil·lenari, després una altra a l’edifici del Carrilet, més tard al CAT, al Centre d’Acollida 
Turística a l’entrada de Tortosa prop del Decathlon i ara finalment a l’Antic Escorxador. Si tots haguéssim 
planificat el millor lloc d’una forma consensuada i estratègica, ens haguéssim estalviat diners i temps 
perdut. Per això hem d’elaborar aquest Pla estratègic i encaminar la ciutat en totes les àrees i sectors per 
saber quina Tortosa volem construir a mig i llarg termini. 
 
Canviant de tema, després de gairebé sis anys del seu mandat, el nostre grup municipal sentim 
desconfiança en moltes de les operacions econòmiques que ens han presentat i que no s’estan complint o 
que ens estan perjudicant.  
 
El tema estrella són les piscines que vostès volien construir. Unes piscines faraòniques que des del primer 
moment els hi vam dir que Tortosa no podia assumir. Ja estàvem en plena crisi econòmica quan les vam 
projectar. Unes piscines que haurien d’estar acabant-se i que ni tan sols han començat. Un projecte de 
piscines que sembla que modificaran finalment, tal i com vam dir nosaltres des del primer moment, ja que 
era totalment impossible dur-lo endavant tal i com estava concebut. En el Ple de pressupostos de l’any 
passat ja va sortir al debat. Ha passat 1 any i res de res. 
 
Dues consideracions en relació al tema de les piscines. La primera, que no facin mai més cap moviment si 
no tenen les coses clares. Els hi dic pels enderrocs i la destrucció de la piscina actual a l’Estadi, fet uns dies 
abans de les eleccions municipals. Aquella gracieta, per dir-ho d’alguna forma, ens ha deixat durant gairebé 
2 anys una imatge dantesca i ruïnosa de l’Estadi i del barri de Ferreries, i les coses pensem que s’han de fer 
bé quan es tenen ben lligades i de lligat al menys fa dos anys no hi havia res en relació a aquest projecte. I la 
segona apreciació, els hi demanem tal i com venim reclamant ja des de fa temps, responsabilitat en el nou 
projecte que estan reformulant de les piscines, les finances de l’Ajuntament estan com estan i no ens 
podem permetre segons quines actuacions si es plantegen com s’ha plantejat.  
 
Ja no els hi diem que acceptin col·laboració, perquè aquí ni tan sols ens informen, però sí que siguin 
responsables per a totes les futures generacions de la ciutat. 
 
D’altra banda, una altra de les operacions que ens va generar desconfiança va ser l’ampliació de la zona 
blava al Temple i a Ferreries també per les tardes i els dissabtes a canvi que es construís un aparcament 
soterrat a la plaça de Mossèn Sol al barri del Rastre. Vostès ja saben que el pàrquing hauria d’estar acabat i 
en funcionament, i ni tan sol ha començat l’obra. Però la zona blava si que s’ha ampliat. Crec que és evident 
que és un fracàs en majúscules per a la ciutat i per als tortosins, que han de pagar més per l’ampliació de la 
zona blava, però l’empresa adjudicatària no ha fet el pàrquing promès al Rastre, que s’ha esfumat en el 
temps, com a mínim de moment, i per tant caldrà solucionar també aquest tema. 
 
Una altra operació que ens genera dubtes, tot i que avui no és el moment de parlar-ho, és el de la compra de 
l’Aliança, però tal i com li vam expressar, quan tinguem tota la informació que li vam demanar en relació als 
plans econòmics de la compra, ens pronunciarem de forma detallada. 
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El que si ens genera molta preocupació, ja li vam dir en un Ple ara fa poc, són algunes de les informacions 
que ens dóna l’interventor de l’Ajuntament. Ja sap que li vam comentar que en relació als comptes de l’any 
2011, la Intervenció afirmava que l’auditoria a Gumtsa no estava ben feta, de fet estava molt mal feta ja que 
una persona que havia certificat com a tècnic de gestió econòmica a Gumtsa, era a la vegada la persona 
que feia l’auditoria. Vostès ja saben que una auditoria ha de ser independent de l’empresa que s’audita i 
això no va passar, com a mínim, l’any 2011. I també en aquest informe, l’interventor ens afirmava la seva 
disconformitat en relació als números de Gumtsa. No ho dic jo, ho diu l’informe de l’interventor ben clar, on 
assegura que hi ha un fons de maniobra negatiu de 6.454.000€ i, de fet, en els pressupostos d’enguany, els 
que aprovem avui, el mateix interventor afirma que l’empresa Gumtsa haurà de fer també un pla de 
sanejament, i no m’estranya, perquè pel que sembla econòmicament la Gumtsa està bastant malament. 
 
També caldrà fer plans de sanejament a Tortosasport, Tortosa Innova i l’Escorxador segons aquests mateix 
informe de l’interventor. 
 
Crec que tots aquests exemples són prou evidents per a que els nostre grup no tingui molta confiança en les 
operacions econòmiques que ens han presentat al llarg d’aquests anys i estic seguríssim que si això 
s’hagués produït en èpoques anteriors, quan vostès no governaven, haguessin clamat al cel. Entendran que 
des de l’oposició no volem ni podem ser corresponsables d’uns pressupostos que venen marcats per la crisi 
general, però també per moltíssimes d’aquestes operacions que vostès han realitzar i que ens generen 
desconfiança i molts dubtes. 
 
Un punt apart mereix, un any més, l’incompliment amb els convenis de les EMD’s de Jesús, Bítem i 
Campredó, signats amb l’Ajuntament on s’acordà que cada any se’ls hi hauria de passar un mínim 
d’inversions. Ja li vam dir l’any passat que si no es poden passar aquests diners perquè no n’hi ha prou o no 
hi ha la voluntat, el que cal és modificar els convenis i actualitzar-los, perquè si estan han de complir-se. No 
em vull ni imaginar què passaria si l’Alcaldia de Tortosa fos d’un partit diferent a la que hi ha a Jesús, Bítem i 
Campredó i no es complíssim aquests convenis. Segurament hi hauria una guerra entre la ciutat i els pobles 
i això pensem que cal evitar-ho complint els convenis o modificant-los. 
 
Per anar acabant, també els hi volem expressar que els pressupostos presentats no són, des del nostre punt 
de vista, prou sensibles amb aquelles persones que més malament estan passant la crisi o, com a mínim, 
no són tan sensibles com altres pressupostos d’altres ajuntaments del nostre país, els quals si que estan 
reaccionant davant situacions concretes, com les famílies aturades, els desnonats que els bancs fan fora 
dels seus pisos o els autònoms que pleguen. De fet, en debat de les ordenances fiscals els hi vam presentar 
diferents propostes per fer front a aquestes situacions tan greus. Vam dir que es podien crear subvencions 
d’ajuda perquè quan paguessin els impostos de l’Ajuntament se’ls hi reduís la pressió impositiva si estaven 
en alguns d’aquests casos: aturats, desnonats i autònoms sense feina. Sembla que vostès si que han fet 
cas en una de les nostres propostes i per primera vegada apareix una petita partida per a les execucions 
hipotecàries, si és que té aquesta finalitat. Ara caldrà fer un reglament de subvenció per a què els afectats 
puguin rebre l’ajuda. No és just que si els bancs fan fora a les persones dels seus pisos, l’Ajuntament 
continuï cobrant els impostos a la persona afectada, que per sí ja està en una situació límit. Ara bé, això és 
insuficient  perquè cal actuar en moltes altres situacions, com és el cas dels autònoms que en cas de plegar 
se’ls podria ajudar a pagar l’impost de vehicles si aquest estava relacionat amb la seva feina. I sobretot, 
trobem a faltar ajudes per pagar l’IBI o la contribució a les famílies que tenen tots els seus membres, i ho 
vull repetir, tots els seus membres a l’atur i sense prestacions. 
 
Com dèiem, aquestes mesures, entre altres, ja han estat aprovades per ajuntaments de Catalunya, molt més 
sensibilitzats amb la crisi i la situació de les persones. Es pot fer si hi ha voluntat, existeixen moltes partides 
en un pressupost de 30.000.000€, com per fer-hi lloc i torbar sortida a situacions tan dramàtiques com 
aquestes famílies que estan tots els seus membres a l’atur. 
 
Tots coneixement, i aquí també crec que avui és important remarcar-ho, els estudis oficials de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya de l’any 2011, quan la crisi encara no era tan forta i, per tant, ara encara serien 
les dades molt pitjor, on situava Tortosa i les Terres de l’Ebre com una de les zones més pobres de 
Catalunya, 10 punts per sobre de la mitjana. Gairebé el 30% dels nostres conciutadans estan al llindar de la 
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pobresa i si, desgraciadament, som líders en pobresa a Catalunya penso que també hauríem de ser-ho en 
respostes i ajudes per fer front a aquesta pobresa. Correm el risc de que la cohesió social es trenqui, perquè 
els ciutadans estan pagant amb escreix la crisi i l’Ajuntament hauria de ser més sensible en tots aquests 
casos concrets. I aquí també vostès ho han dit, amb la pujada de l’aigua, amb la de l’IVA que també ja 
s’aplica, farà que moltes famílies no podran pagar les quotes i aquí caldria també no estudiar-ho per aplicar-
ho a l’any 2014, sinó per a aquests any fer unes ajudes per a les famílies més vulnerables. No poden deixar 
a cap família sense aigua. 
 
Acabem dient, d’altra banda, que els pressupostos d’enguany en relació als impostos i despeses pensem 
que són bastant realistes, molt més que en altres exercicis. Pensem que això és bo perquè no ens enganyem 
a nosaltres mateixos, no els inflem com en anys anteriors i també estem sotmesos al Pla d’ajustament, que 
també s’ha dit aquí, imposat per l’Estat i a les polítiques d’austeritat.  
 
No ho veiem tan clar amb les empreses municipals com la Gumtsa, on caldrà fer un pla de sanejament per a 
arreglar-ne la situació econòmica, tal i com reclama la Intervenció. 
 
En definitiva, se’ns presenten uns pressupostos que no corresponen a cap Pla estratègic elaborat i pactat 
que respongui a una planificació a mig i llarg termini, després de gairebé 6 anys al Govern. Uns pressupostos 
difícils pel context de crisi general, però agreujats per la situació generada en aquest Ajuntament amb 
múltiples operacions econòmiques que no compartíem ni compartim i que, al nostre entendre, no tenen la 
suficient sensibilitat social amb qui més està patint la crisi. 
 
Tampoc, evidentment, són uns pressupostos pactats ni consensuats amb l’oposició, tot i estar en la situació 
en què estem i ni es mostra cap voluntat de fer-ho, de pactar-ho i de consensuar-ho. 
 
És per tot això que el nostra votarem en contra. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor Alcalde. Primer que res agrair a la regidora i a 
totes les treballadores i treballadors de la casa tota la feina que han fet per poder tenir els pressupostos, 
però jo els hi voldria parlar d’un número. Del número 55. 
 
Cinquanta-cinc és una xifra. Jo crec que és una xifra maleïda. És maleïda perquè 55 milions d’euros és el 
deute viu d’aquest Ajuntament. I 55 milions d’euros són més que el preu que va pagar el Barça pel traspàs 
de Villa. 55 milions d’euros és que són 9.100 milions de pessetes i això significa que cada tortosí, cada 
tortosina deu 1.600 euros, 265.000 pessetes. Clar, això és com si ara nasqués un xiquet al Verge de la Cinta 
i sols veure’l sons pares, va el senyor alcalde i li ensenya un taló “escolta, noi, tu que has arribat ara deus 
265.000 pessetes”. Home doncs, potser que fos d’un altre Ajuntament. És així, eh.  
 
En conclusió, tots tenim un problema. Tenim un problema d’un deute molt gran, un problema financer molt 
important i aquí hi ha responsabilitats per a tothom: per als polítics, hi ha responsabilitats per a la gent, 
perquè la ciutadania votava a aquell que més li prometia i prometia i tampoc analitzava com això es podria 
pagar. Però avui estem aquí per fer l’aprovació inicial del pressupost. I el grup municipal d’Esquerra, per 
aprovar-lo, se l’hauria de creure. 
 
I clar, ens sobten una sèrie de coses. Per exemple, ens sobta que una tercera part del pressupost de 
l’Ajuntament, no de tot el consolidat o la meitat dels impostos que paguem amb l’IBI i amb les taxes, resulta 
que la meitat d’això es gasta en personal, tot i que s’ha rebaixat. Que l’altra tercera part del pressupost o 
també la meitat del que ingressem amb les taxes i amb els impostos es gasta per al funcionament normal 
de l’Ajuntament, o sigui, llum, aigua, gas, material d’oficina, neteja, telèfon, per exemple. Mentre al 
manteniment de la via pública pressupostem 45.000€, a publicitat i propaganda van destinats 45.500€, 
aquí he tret els diners que es destines al BOE, al BOP i al DOGC, sinó la partida puja més. 
 
Ens segueix sobtant, per exemple, que mentre al manteniment de la via pública destinem 45.000€, a 
premsa i revistes 34.000, 5 milions i mig de pessetes, passa una mica. Que mentre al manteniment de la 
via pública destinem 45.000€, en despesa telefònica 162.000€, que són 26,6 milions de pessetes, tres 
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vegades i mitja més que el que destinen a carrers. I no entenem que s’hagin de gastar 5 milions de 
pessetes, 30.600€ en atencions protocol·làries. No entenem que mentre als gossos i als gats els 
dediquéssim 74.000€, a les persones, en atencions benèfiques i assistencials a través de la Creu Roja, de la 
casa d’acollida de Càritas, que tant es necessita, només destinem 92.000€, 18.000€ més. 
 
Nosaltres aquests pressupostos no ens els creiem, per això el nostre vot serà en contra. Suposem que clar, 
això no els preocupa perquè tenen majoria absoluta, però a nosaltres el que ens preocupa i molt és el gran 
endeutament que arrosseguem. A finals del 2011 pujava 45.000.000€, una mica més, casi 46. A la 
valoració estimada, a finals del 2012 serà 54.900.000€, per això deia la xifra de 55. I sembla que a finals 
del 2013 l’haurem baixat. Això molt bé. 
 
Al 2011, amb el que devíem, ens col·locava en el lloc 90 de l’Estat. Per exemple, ciutats com Granollers, 
Hospitalet de Llobregat, que són molts més habitants que a Tortosa, tenen menys deute. Altres exemples 
serien Palència, Càceres, Badajoz, per dir del territori de l’Estat.  
 
Clar, tota aquesta situació que hem estat explicant és una situació asfixiant als pressupostos municipals, 
però ara l’escenari encara és pitjor, perquè entre interessos, més amortització de capital ens anem a 
6.000.000€ per a l’any que ve i això ens obliga, per exemple, a destinar el doble de diners a pagar 
interessos, més del doble, que a fer inversions: barranc de la Llet, el de l’oficina de turisme, l’edifici aquest 
municipal per al es aigües, bé, la situació és crítica i s’ha d’acabar la festa.  
 
Pensem que no podem fer obres faraòniques com s’havien pensat, com les piscines de l’Estadi. No hauríem 
de prendre decisions arriscades com pot ser l’adquisició de la Clínica l’Aliança,  i si més no al final esperem 
que tots els treballadors seguir treballant allí. I sabem que el marge que tenen, o que tenim, que té 
l’Ajuntament és limitat, estic d’acord, però precisament perquè és limitat, ja que ens trobem en una situació 
financera que jo crec que és d’emergència, s’hauria de buscar el suport més ampli possible per sortir 
d’aquesta situació, i si es decideix fer aquest pas tindrà el nostre suport. Però aquests pressupostos, si la 
manera que s’han tramitat, també ho havia comentat el regidor Jordan, no van per aquest camí, per tant, la 
nostra posició és la de votar en contra. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, volem reiterar també des del nostre grup l’agraïment ja expressat per altres grups a tots els 
funcionaris i al personal que ha contribuït amb el seu esforç i amb els seus coneixements i la seva bona 
dedicació a que tinguéssim els pressupostos per poder debatre en aquesta sessió plenària. També la 
voldríem fer estesa al conjunt dels funcionaris i dels treballadors públics de la nostra institució municipal, 
atesos els sacrificis que també suposen per ajustar els nostres pressupostos, sacrificis de no tenir la 
gratificació extraordinària de Nadal per prescripcions legals i que estan motivades per la crisi econòmica que 
grava sobre ells de forma més particular i intensa. 
 
Bé, dit això, el primer que volem manifestar avui relacionat en procediment i terminis és que avui, bé, fins 
dilluns hi hauria temps de que els nostre pressupost municipal ja estès publicat al butlletí perquè estès 
aprovat definitivament, com així s’indica a la Llei de finançament de les hisendes locals. Avui fem l’aprovació 
definitiva, per tant, entrarem a l’any nou amb pressupost prolongat del 2012. Ahir justament, el butlletí 
oficial publicava l’aprovació definitiva d’una de les nostres EMD’s. Per tant, si una de les nostres EMD’s és 
capaç de tindre’ls aprovats, l’Ajuntament de la ciutat també ho hauria de tenir. 
 
S’ha dit aquí, estem amb uns pressupostos que reben l’efecte del R.D. Legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, 
sobre el finançament per pagar a proveïdors amb un crèdit, el més gran que va subscriure l’Ajuntament de la 
nostra ciutat en tota la història de l’Ajuntament de Tortosa, per 12.675.981€. Com també tenim els 
condicionants de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril de l’any que acabem, sobre l’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, també com aquí s’ha dit. 
 
I tot plegat accentua el que el portaveu d’Esquerra Republicana deia en la seva intervenció, que crec que 
hem de palesar i posar de manifest, que és la greu, gravíssima situació de les nostres finances municipals. A 
31 de desembre, dilluns vinent, el tancarem amb un deute viu de 54.904.649€ i això vol dir que tenim una 
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ràtio de deute viu del 189,73%. Això junt en uns costos financers elevadíssims, com ja també s’han explicat i 
que després m’hi referiré de forma particular. 
 
Així les coses, caldria que ens preguntéssim quins marges tenim en el decurs de l’any pressupostari per 
poder atendre les necessitats, algunes d’elles no previstes ja en els pressupostos que aprovem i les que 
puguin sobrevenir, fins i tot en els propers anys, quin marge tenim d’actuació? Quin marge de recursos 
propis podem dedicar a atendre necessitats?  
 
Tenim escàs marge en la depuració, que hem de reconèixer que s’ha fet, i actualització en els padrons 
fiscals, i en la seva actualització, l’IBI en particular, com aquí s’ha explicat. Poc marge. Encara queda un bon 
tram per arribar-hi a la depuració i l’actualització total, però poc n’hi queda. 
 
No podrem aplicar romanent de tresoreria. De fet, el 2011 el vam liquidar amb una xifra negativa de prop de 
6.000.000€, 5.997.102€, per tant no podrem aplicar romanent de tresoreria. Ja no ho vam poder fer en 
l’any que estem acabant perquè també el 2010 el vam liquidar negativament. 
 
Ens queden sols els majors ingressos que puguin venir de subvencions d’altres administracions i les 
transferències entre partides. Pràctica bastant habitual en el nostre Ajuntament, que han comportat 
modificacions de crèdit, per cert, senyor alcalde, que recordi per plenari una o dos i una vintena de 
modificacions via Decret d’Alcaldia, que vostè està legitimat però que no estaria de més de que poguéssim 
tenir un debat més ampli de seguiment de pressupost en el nostre Ple municipal. Li assisteix la legitimitat 
per poder-ho fer, però hem constatat 20 modificacions del pressupost a través de Decret d’Alcaldia. 
 
Voldríem fer també una reflexió sobre que el pressupost es presenta aquest any equilibrat, a 30.515.684€, 
informat, com no pot ser d’altra manera, favorablement per l’interventor, però sí que volem expressar la 
nostra opinió sobre que es presenti equilibrat. L’article 193.3 del Text refós de la llei d’hisendes locals diu 
que quan es liquida un pressupost en negatiu, el pressupost següent s’ha de preveure en superàvit per 
eixugar dèficit de l’exercici anterior liquidat. Així ho van fer l’any passat. L’any passat van fer un pressupost i 
el van tancar, el van preveure en superàvit. Per tant, si vam liquidar el 2011 en prop de 6 milions negatius, jo 
crec que el prudent seria de que aquest any també féssim l’esforç de tancar-lo en superàvit per poder 
eixugar deute.  
 
El tanquem equilibrat perquè la nota informativa de la Direcció General de Política Financera fa referència a 
aquell crèdit dels 12 milions per pagar deute i diu aquesta nota informativa que aquesta operació permet 
finançar deute que ha de ser objecte de sanejament.  
 
Bé, els papers ho aguanten tot. L’any passat ho vam fer així, vam tancar amb dèficit el 2011, en dèficit de 
tresoreria. Veurem que passa al 2012 i veurem com al llarg dels exercicis es comporta la nostra tresoreria, 
però ens atrevim a dir que patirem tensions fortíssimes de tresoreria i que el pagament a proveïdors 
continuarà tenint una “ralentització” important i que no podrem complir amb el que prescriu la Llei sobre la 
morositat. 
 
Per tant, la nostra opinió, tot i reconeixent que tal com diu l’interventor es pot fer el pressupost equilibrat i 
ajustat d’ingressos i despeses, la nostra opinió en criteris de prudència seria, i si nosaltres l’haguéssim 
redactat, de poder-lo tancar en superàvit, justament per contribuir a eixugar realment dèficit d’anteriors 
exercicis. 
 
Entrem a considerar diferents partides, algunes d’elles relacionades amb ingressos i amb despeses. En 
quant als ingressos s’ha dit aquí, disminució aportació d’altres administracions. La crisi econòmica, com a 
factor que contribueix a les restriccions pressupostàries i l’efecte que això té sobre l’administració local, 
perquè d’altres administracions deixen d’aportar el que aportaven abans, però diguem-ho clarament, 
quines? No es tracta aquí de defensar a cap administració, sinó de constatar la realitat. Aquí hi ha un 
augment del 18,5% de participació de tributs de l’Estat. Hi ha una ampliació, fins i tot, del retorn d’aquelles 
dues anualitats d’ingressos que vam rebre de més, que segurament, crec, si no tinc mal entès, que de 60 
mesos passarà a 120 mesos, la qual cosa també ens afavoreix. Una aportació important aquest augment 
dels tributs de l’Estat, que jo crec que encara és insuficient, que continua sent l’administració local sent una 
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de les administracions que precisa d’una correcció en quant a l’aportació d’altres administracions, però 
important. Llavors, quina és l’administració superior que deixa d’aportar, de forma important, recursos al 
nostre Ajuntament? Una disminució del 3,55% de la participació en el fons català de cooperació. Serà la 
Generalitat? Demanem, doncs, bel·ligerància i exigència i que quedi clar que la Generalitat deixa d’aportar 
diners al món local, no solament a través del fons català de cooperació, sinó també en subvencions que 
abans venien donades a l’administració local per la prestació de serveis no propis, des d’ensenyament 
musical, que seria el cas de la nostra Escola de Música, escoles bressol, com seria el cas de Bítem i de 
Jesús. Per tant, major bel·ligerància i que quedi clar qui és un dels responsables que deixen d’aportar a la 
nostra economia. 
 
Hem parlat també de que a la part dels ingressos ve deguda també a la reorganització de l’estructura 
municipal, la supressió d’organismes autònoms. De fet, aquest any 2013 no tindrem cap organisme 
autònom. La pregunta seria: podem avançar en algun aspecte sobre les nostres societats mercantils? 
Perquè tal com deia l’interventor en un dels seus informes, no dels pressupostos del 2013, quin sentit té, 
per exemple, que continuï existint la societat mercantil TortosaSport, si no tirem endavant cap inversió 
esportiva o no tirem endavant el complex d’aigües que podríem recuperar l’IVA? Una quantitat que seria 
ingent, molt important la recuperació de l’IVA. Si no podem recuperar l’IVA a través d’inversions de 
TortosaSport, resulta que hi ha determinats serveis que es presten a través de TortosaSport que graven a les 
tortosines i als tortosins per poder tenir accés a aquests serveis. D’entrada, si no tinguéssim TortosaSport, 
això no ho gravaria, s’ho estalviarien les tortosines i tortosins, però en qualsevol cas, el fet de no poder tenir 
en perspectiva aquestes inversions, que després també m’hi referiré, l’interventor, doncs, posava en entredit 
l’existència d’aquesta societat mercantil, que sigui dit de passada, té una gerència amb un salari important, 
en tot cas, superior per exemple a la plena dedicació del regidor de l’equip de Govern. 
 
Modalitats adjudicatàries. Alguns temes relacionats amb taxes i preus públics, en qualsevol cas, aclariment. 
Abans el senyor Dalmau es referia al cementiri, però aquí tenim un dubte, és a dir, a les taxes es preveu un 
ingrés de 116.000€ i a les despeses, al menys explícitament, només n’hi ha 2.500€. Les taxes, el servei que 
es presta ha de tenir una despesa equilibrada. Bé, que se’ns expliqui, senyor alcalde. La xifra explícita de 
despesa és de 2.500€, per tant, la resta ens expliquen com ve donada. 
 
Pel que fa a les despeses. A la documentació aportada durant tots els dies que hem estat preparant els 
pressupostos, pel que fa al capítol 2, es fa esment a l’esforç per tal de mantenir els serveis a la ciutadania i 
el seu nivell reduint el cost de la seva prestació. De fet, la senyora regidora també ho ha dit, ajustant a la 
baixa els contractes vigents i de les despeses corrents. Aquí volem cridar l’atenció a un dels aspectes d’un 
dèficit important que té la nostra ciutat. Tortosa està bruta, aquesta és una sensació generalitzada. Què ens 
va passar l’any passat? Que vam reduir un % important, al voltant del 25% el contracte de neteja. Després 
van haver unes modificacions i el resultat al final de l’estalvi que havíem tingut no va ser tal estalvi i el 
resultat és de que la nostra ciutat està bruta. Per tant, l’estalvi en aquest capítol que fa que tinguem, no de 
que es tingui la sensació, la constatació de que la nostra ciutat no té el servei adequat, com també des del 
punt de vista de l’enllumenat públic, dos serveis bàsics de qualitat d’una ciutat, Tortosa està bruta, Tortosa 
està a fosques, pensem que amb aquesta previsió no es garantirà la correcció d’aquests dèficits. 
 
Pel que fa al transport escolar: 5.000€. El conveni que hi ha amb el Consell Comarcal estipula que el cost 
serà de 15.0000€. I els altres 10.000€ ? Ens agradaria que ens expliquessin qui els pagarà. En tot cas, aquí 
es va presentar un conveni, que no sabem si ja s’ha signat, que nosaltres vam manifestar la nostra posició 
contrària a que es repercuteixin diners als usuaris. De 5.000€ a 15.000€, en falten 10.000€. Que ho 
pagaran les EMD’s? O qui? 
 
Pel que fa a les despeses financeres també s’ha dit aquí, despeses financeres al capítol 3, un augment del 
48,75%. L’amortització de passius financers en el capítol 9, un 25,24%. Diu la regidora “estem aconseguint 
rebaixar el deute de l’Ajuntament”, però aquest 25,24%, al 2014, quan tinguéssim que començar a pagar 
l’amortització del crèdit dels 12.000.000€ això pujarà. Aquests percentatges i el sumatori del capítol 3 i del 
capítol 9, ho he dit al començament, hipotequen el funcionament de la nostra ciutat. Haurem de fer una 
reflexió molt seriosa de com encarem el futur de les nostres finances per poder atendre les necessitats de 
les tortosines i dels tortosins, no solament dels serveis, sinó també de la modernització de la nostra ciutat, 
de la dotació de les infraestructures que precisem i, per tant, això ens aboca al capítol 6, al 1.090.166, 
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relacionat amb l’edifici d’aigües, la plurianualitat de la canalització del barranc de la Llet, de l’oficina de  
turisme. Són les inversions que necessita Tortosa per a la seva modernització i per la seva preparació per 
garantir que poguéssim ficar-nos al lloc que ens pertoca quan remeti la crisi? Doncs, pensem que no, que no 
ho són.  
 
Per tant, no són uns pressupostos que a través de les seves inversions donin resposta a les necessitats de 
futur de la nostra ciutat. 
 
I després jo crec que hem de parlar amb claredat, és a dir, jo crec que és la constatació, amb aquests 
pressupostos, de la renúncia explícita a unes promeses electorals i també a unes obligacions derivades 
d’unes adjudicacions importants d’inversions que s’han fet. M’estic referint al complex d’aigües i ja crec que 
és una qüestió de necessitat per Ferreries la imatge de nit de la plaça, els usuaris de l’Estadi, la gent que ve 
de fora, els esportistes que vénen de fora, els seus familiars, la imatge del propi Estadi, la imatge de 
Ferreries, és insostenible, és insostenible, hem de fer algo, però amb la màxima urgència. 
 
Adjudicacions incompletes, algun grup ho ha dit també. L’ampliació de la zona blava anava parella a que 
l’empresa adjudicatària construís el pàrquing Mossèn Sol. A la feta major del Rastre, el president de 
l’Associació de Veïns va dir que se li havia comunicat que no es faria el pàrquing. Bé doncs, que es digui 
clarament.  
 
Per tant, crec que aquests pressupostos no els podem votar a favor el nostre grup municipal, perquè no 
donen resposta a les necessitats de la nostra ciutat. 
 
I finalment, ja hem dit també aquí, vam ser els que vam denunciar l’incompliment dels convenis amb les 
Entitats Municipals Descentralitzades, ja vam expressar els nostres arguments. Els 300.000€ mínims 
garantits a Jesús i els 70.000€ posteriorment a Bítem i Campredó i, per tant, avui ho volem tornar a posar 
de manifest. 
 
En resum, el nostre serà un vot negatiu. Les tortosines i els tortosins pagaran més. Quant més. Més. 
Pagaran més per l’aigua, pagaran més pel transport públic i en canvi no donen, no resolen la manca de 
qualitat de serveis de la ciutadania de Tortosa. 
 
Tortosa està a fosques i Tortosa està bruta. I continuarà estant a fosques i continuarà bruta amb aquests 
pressupostos. 
 
Són uns pressupostos que no donen resposta, com he dit abans, a les necessitats de modernització i de 
desenvolupament econòmic de la nostra ciutat. És un pressupost poc ambiciós i l’ambició pressupostària no 
sempre va lligada a la disponibilitat financera, a línies estratègiques, a model de ciutat, a idees clares, s’ha 
dit aquí també, i és un pressupost que certifica l’incompliment d’adjudicacions i de promeses electorals, 
com hem dit abans, pàrquing plaça Mossèn Sol i el complex d’aigües, remodelació de plaça Joaquim Bau i el 
seu pàrquing soterrat. 
 
És per tots aquests motius, senyor alcalde, que el nostre vot serà negatiu. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, gràcies a tots per la seva intervenció. En tots cas ens 
repartirem jo mateix i la regidora una resposta a algunes de les seves intervencions i, en tot cas, com que 
segurament ens deixarem alguna cosa, podrem gaudir d’un segon torn per fer aclariments.  
 
En tot cas, senyor Dalmau, vostè em diu dos coses. Una: estudis i treballs tècnics 1.600.000€, què és això? 
Això són contractes i ja li explicarem. Jo li vaig dir l’any passat als pressupostos, la veritat és que després 
vostè no va insistir i jo no li vaig aclarir, ja li aclarirem però, com pot entendre, no gastem 1.600.000€ en 
estudis i treballs tècnics així de forma genèrica. Això és l’expressió que té la partida pressupostària de 
conceptes com és la recollida o la neteja viària, la neteja dels edificis municipals, etc., etc. Tindrà un detall 
complimentat perfectament. 
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Vostè ha dit dos coses. Diu home, diu l’Estat, en la operació a proveïdors els va oferir unes bones condicions. 
Home, jo amb això no estic d’acord. Jo crec que la regidora li ha dit. Pot comparar els tipus d’interès de tots 
els préstecs que té l’Ajuntament i els que vénen obligats per l’Estat. Si no recordo malament, el tipus 
d’interès de l’operació a proveïdors, ens aquests moments està al 5,9%, per tant, estem pagant el 5,9%. La 
resta de préstecs que l’Ajuntament ha concertat lliurement en diferents èpoques, en aquests moments 
l’estem pagant al 2,40% si no recordo malament. El 2,40% no és el mateix que el 5,9%, és la meitat, per 
tant, des de la meva òptica no són bones condicions i a més a més, jo crec que també ha sortit al debat i 
seria bo que tinguéssim clar, és, escolti, ens fan fer un préstec a nosaltres, ens fan assumir els interessos a 
nosaltres i potser el que s’hagués tingut que fer és fer un préstec molt més ampli a les comunitats 
autònomes d’obligat compliment i pagament a les corporacions locals.  
 
Igual com a les corporacions locals se’ns obliga a pagar als proveïdors, igual com a les comunitats 
autònomes se’ls obliga a pagar als proveïdors, estaria bé que a les comunitats autònomes se’ls fes una 
operació que les obligués a pagar a les corporacions locals i no ens haguéssim de veure nosaltres en 
l’obligació d’assumir uns tipus d’interès importants. Per tant, jo, em perdonarà però, amb la màxima 
cordialitat, discrepo en què siguin unes bones condicions, si al menys les comparem amb totes les altres 
operacions financeres que té concertades l’Ajuntament de Tortosa, algunes refinançades en època de crisis. 
Per tant, no és un tema és que els tipus d’interès, no, no.  
 
I tampoc no és qüestió de fer un debat molt llarg sobre això, però jo també vull recordar que aquesta 
operació va ser una macro operació que va fer el Govern de l’Estat, que va intentar vestir que era una 
operació que obligava als bancs a fer aquestes operacions bancàries, quan realment els bancs no feia ni 15 
dies havien rebut finançament per fer front a aquestes operacions a través del Banc Central Europeu a un 
tipus d’interès d’un 1%, o sigui, les entitats financeres van rebre els recursos per poder recolzar aquestes 
operacions financeres de les corporacions locals a l’1% i a nosaltres en aquests moments se’ns està 
cobrant al 5,9%, per tant, jo crec que és francament millorable el plantejament que es podia fer al respecte, 
però en tot cas aquí queda dit. 
 
Vostè en diu “escolti, atencions protocol·làries”, que això jo crec que ho han dit pràcticament tots els grups. 
És un escàndol que hi hagin 30.000€ d’atencions protocol·làries”. Jo crec que ho han dit tots vostès amb 
aquestes paraules, no? Bé, el grup Socialista no ho ha dit i jo també ho entenc que no ho hagi dit. Els 
d’Iniciativa diuen que tampoc no ho han dit. També ho entenc que no ho hagin dit i Esquerra sí que ho ha dit. 
Sap quant era la partida d’atencions protocol·làries quan un servidor va heretar aquesta Alcaldia? Volen que 
els hi digui? 127.000€, 127.000€ eh, 127.0000€. I ara en són 30.000€ i vostès em diuen “home, és que 
qué fa amb això?” Doncs miri, sap quant valen només, només, que estan pagades d’aquesta partida, només 
per a que tinguin una idea, les atxes  de les pubilles? Si volen, hem des prescindir de les atxes. Només això 
val 6.000€ i està pagat d’aquesta partida. I si volen jo els hi dono a tots vostès la relació exacta de què es 
paga amb aquesta partida i després em diuen de tot això, al proper Ple em diuen “miri, jo trauria això, això i 
això”, i si volen també els hi dono com es desglossaven els 127.000€ abans. Per tant, bé, hi ha coses que 
poden resultar molt populistes però, en tot cas, has de saber i han de contextualitzar-ho. 
 
El tema d’inversions, que també ha tocat el senyor Dalmau, però com que ho han tocat d’altres ho voldria 
tocar al final. 
 
El senyor Jordan com a eix de la seva intervenció diu que nosaltres li generem desconfiança. Ja ho entenc, ja 
ho entenc, no és nou això que a vostès nosaltres els generem desconfiança, doncs, ens ho han dit sempre. 
Ens ho han dit sempre i la veritat és que, bé, doncs, per això vostès es presenten amb un programa electoral 
a les eleccions i nosaltres ens presentem amb un altre i són dos models diferents. A vostès nosaltres els hi 
generem desconfiança i en canvi a vostès el partit Socialista no els hi genera desconfiança perquè quan 
governen, governen de la seva ma. És legítim i res a dir. En tot cas, és el que vostè constata i jo així ho 
reconec, ara, miri, del tema de les piscines, del tema.... Lo de les piscines, al final, jo ja no sé ben bé què és 
el que volen, si volen que ho féssim, si no volen que ho féssim. “És que vostès volien...”. No, no. Volíem i 
volem fer-ho i ja, en tot cas, espero que ho poguéssim veure ja prompte, i això els hi dic per a tots, perquè és 
paradoxal que vostès també ens reclamin les piscines, però després ens diuen que no, que no les podem 
fer, que és una operació que no convé, que convé. Miri, una mica al final aquest grup que en aquests 
moments té la responsabilitat de governar l’Ajuntament de Tortosa proposarà els projectes que cregui 
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convenient en cada moment, i això també val a aquesta reclamació que sobretot vostè, potser s’ha afegit 
algun altre grup, deia “és que, escolti, els pressupostos els hem de pactar i si els pactem i fem un consens 
amb l’oposició tindran el nostre vot favorable”. Això seria desitjable, això seria desitjable, a mi també 
m’agradaria, però dissortadament això no ha passat mai. Jo quan he estat a l’oposició tampoc no n’he 
pactat cap de pressupost ni m’han donat l’oportunitat de pactar el pressupost i llavors governaven vostès. I 
a diferència, que és legítim, perquè cadascú fa l’oposició que fa, a diferència jo sí que feia propostes i les 
feia anticipadament, però no me n’acollien cap, i les feia amb temps. Per tant, bé, està molt bé aquest 
discurs de que s’han de pactar les coses, però jo li recordaria a Iniciativa que també seria bo que aquest 
discurs els fes quan governés. Per què? Perquè quan vostès van governar no en van pactar cap, però ja no 
de pressupost, ja no de pressupost, perquè dius bé, al pressupost nosaltres som un grup minoritari i, per 
tant, no només depèn de nosaltres, sinó cap actuació de l’àrea que governava Iniciativa va ser oferta per al 
pacte. Per tant, és un desideràtum  que compartim? Sí. Que és difícil de fer realitat? Efectivament. I que, 
doncs dissortadament, tothom, i quan dic tothom, tothom s’ompli la boca quan està a l’oposició i, en canvi, 
quan està al Govern, doncs, és més difícil. 
 
Respecte al tema de les prioritats de lo de l’empresa d’aigües de fer l’edifici. Doncs aquest edifici es finança, 
aproximadament, si no recordo malament, una tercera part amb una aportació que fa el soci privat i les 
altres 2/3 parts es finança, simplement, capitalitzant el lloguer que està pagant l’empresa d’aigües a uns 
tercers privats. I el que fa l’Ajuntament és, en lloc de que aquest lloguer es continuï pagant com s’havia 
pagat fins ara a un privat, es capitalitza i s’inverteixen els recursos del lloguer en un edifici que és públic, 
municipal, i es rehabilita l’edifici públic. I que estem fent? Que uns diners que anirien a uns privats en forma 
de lloguer, van a un edifici municipal que és rehabilita. Bé, si vostès no ho creuen convenient, doncs, em 
pareix bé, però essencialment, en aquesta operació el que es fa és això. 
 
Després en diu el tema, la partida que s’incorpora per a que les plusvàlues de les persones que siguin 
desnonades de la seva vivenda habitual, doncs que li sembla insuficient. Jo ja sé que tot el que farem li 
sembla insuficient, però és una situació que aquest Govern municipal tira endavant i, per tant, home, doncs 
si estan d’acord no els hi sàpiga mal dir que estan d’acord. Que em diuen “és insuficient”. Jo crec que no és 
insuficient d’acord amb les estimacions que nosaltres tenim, perquè això són per fer front a l’impost sobre 
increment del valor de terrenys de naturalesa urbana que compleixin aquestes condicions. 
 
El de les tarifes de l’aigua. No he dit que esperarem al 2014 per fer les tarifes de l’aigua. Si no recordo 
malament, li he dit que faríem una modificació sobre abril, març – abril, que és quan estarà completat 
aquest estudi. Per què? Perquè ja que ho fem, s’han de fer totes les simulacions necessàries per a que 
tingui un sentit aquesta modificació. 
 
Després ha dit “el tema de les EMD’s”. Jo també els convido a fer un exercici amb el tema de les EMD’s. 
Amb l’EMD de Jesús, tan admirada pel senyor Sabaté, cosa que jo agraeixo, i amb el poble de Bítem i el 
poble de Campredó. Mirin les liquidacions, ja no només els pressupostos. Mirin ara la liquidació que es farà 
d’aquí a pocs mesos de l’exercici 2011 i mirin quant els hi correspon, quant ingressaran amb aquesta 
fórmula tan “denostada” de finançament automàtica que tenen i mirin quant ingressaven anteriorment i 
quan portéssim aquesta liquidació al Ple si volen ho discutim i en parlem i fem un històric i mirem l’evolució 
de cada un dels pobles. Escolti, hi hauria una guerra entre la ciutat i els pobles. Afortunadament no l’ha 
hagut mai aquesta guerra entre els pobles i la ciutat, mai, mai i, per tant, confio que no la continuï havent 
mai. I això no és fruit de l’alcalde, o dels alcaldes presidents de les EMD’s. És fruit del seny de la gent de 
cada un dels pobles i de la gent del municipi de Tortosa, per tant, jo crec que els pobles estan ben tractats 
financerament, molt ben tractats financerament i, en tot cas, doncs, quan portéssim aquest decret jo mateix 
els hi faré memòria si vostès no hi pensen i podem obrir un debat al respecte. 
 
Respecte al senyor Monclús que obria amb 55 milions de deute i els ràtios que també em penso que 
incorporava el senyor Sabaté. Mirin, i una reflexió també en quant a l’esforç que es fa o no es fa de pagar el 
deute. Jo els hi vaig dir quan vam aprovar el Pla de sanejament i els torno a insistir ara. Ara amb la diferència 
de que ja hem acabat un exercici, el 2012 inclòs al Pla de sanejament, i que hem fet el pressupost d’un altre 
exercici, el del 2013 i, per tant, els puc parlar amb una miqueta més d’autoritat que els hi parlava fa uns 
mesos, però tampoc no vull ser pretensiós, no els hi parlo amb la veritat absoluta, perquè la veritat absoluta 
serà el dia 30 de juny del 2015. Però tots aquests esforços que s’estan fent ara, que són ingents a l’hora de 
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liquidar el deute, si complim el Pla de sanejament com tenim previst complir-lo fins ara i com l’estem 
complint fins ara el Pla d’ajust, perdonin, aquest alcalde deixarà de ser alcalde, i tan de bo sigui així perquè 
m’ho he proposat, el dia 30 de juny deixant menys deute que el que va trobar. Això no ho ha fet cap alcalde a 
Tortosa i això no pressuposa que jo ho pugui assolir, pressuposa que m’ho he proposat assolir-ho. I aquest 
alcalde, d’aquí a dos anys i mig, si s’han complert aquests pressupostos que plantejarà, podrà dir: miri, jo he 
estat 8 anys d’alcalde a l’Ajuntament de Tortosa, he fet el que he fet, ja ho valoraré, i el deute que deixo és 
menys del que em vaig trobar. I tot aquest gran esforç que s’està fent ara és precisament per això. És més, 
els hi dic més, a hores d’ara, amb aquest pressupost que aprovem, si no fos perquè vam estar obligats per la 
situació que abans hem analitzat a fer l’operació aquesta de proveïdors, a hores d’ara amb aquest 
pressupost ja tindríem menys deute que el que ens vam trobar, d’acord? Per tant, l’esforç s’està fent, s’està 
fent ara i es va fer l’anterior mandat, senyor Monclús. A l’anterior mandat amb menys intensitat que al d’ara, 
però també es va fer i vostès n’eren corresponsables i jo els hi agraeixo, ja els hi he dit moltes vegades, però 
eren corresponsables per a lo bo i per a lo dolent. I els ràtios d’endeutament, que em penso que el senyor 
Sabaté en feia referència, depèn de com es calculin i això també pot explicar el que vostès deia dels 
rànquings. Per què? Perquè si nosaltres agafem i compten el pressupost consolidat, que és el que fan molts 
ajuntaments, i inclouen les societats, en aquest cas nostre l’Hospital, que després en parlarem també, 
nosaltres tindríem un ràtio d’endeutament que compliríem, que compliríem. Per què? Perquè per principi de 
prudència, encara que ara avui en dia la IGAE té, la Intervenció General de l’Estat, perdó, de l’Administració 
de l’Estat, té un altre criteri, la Generalitat ha mantingut i continua mantenint un criteri que per exemple no 
és el que està aplicant, el que ha estat aplicant tradicionalment l’Ajuntament de Reus. Tradicionalment, 
l’Ajuntament de Reus ha consolidat i els ràtios d’endeutament incloïen també els seus hospital, el seu 
hospital per exemple, i tenia un ràtio d’endeutament molt inferior. Un deute molt superior. Nosaltres tenim 
l’avantatge que, per exemple, l’Hospital no el tenim endeutat. Les nostres societat municipals, que no 
consoliden a l’hora de calcular aquest ràtio, no estan endeutades, no tenen deute. Que faria? Que si 
comptessin l’ingrés corrent de totes aquestes societats, d’aquests 50 milions que parlem quan estem 
parlant de pressupost consolidat, això canviaria substancialment i, per tant, efectivament, quan un xiquet 
naix a la Residència se li pot dir: tu tens la part corresponent de deute. D’aquí dos anys i mig, quan naixi 
aquest xiquet se li podrà dir: mira, fill meu, tu tens aquest deute per pagar, que és menys que el tenia ton 
germà quan va nàixer fa 8 anys. També se li podria dir així. I, a més a més, se li podria dir: i tens una ciutat 
que té aquests serveis i aquests equipaments. Per tant, entenc la seva reflexió i també li demano que 
entengui la meva al respecte. 
 
El tema d’atencions protocol·làries ja li he dit. Em diu: manteniment via pública. I a partir de manteniment de 
via pública, d’aquests 45.000€ que apareixen en aquesta partida, vostè fa reflexions i va comparant amb 
altres coses. Home, però vostè expliqui-ho bé això a la gent que ho senti de casa. Aquests 45.000€ són tots 
els que hi dedica l’Ajuntament al manteniment de la via pública? No. Aquests 45.000€ són els que es 
dediquen a la compra de material per al manteniment de la via pública. La compra de material: el ciment, 
les rajoles, el panot, l’arena, però al manteniment de la via pública vostè sumi quina part dels sous de la 
Brigada es dediquen, sumi quina part es fa a través de contractes amb empreses privades, quina part es fa 
a través de tallers d’ocupació, etc., etc., per tant, a la via pública li dediquem molts més recursos. 
 
No tinc aquí la xifra, l’estava buscant però, en tot cas, també els hi donaré. Em diu 34.000€ a la premsa. Li 
dic el mateix, admeto qualsevol comparació. No cal ni que actualitzi IPC’s. Admeto qualsevol comparació. I 
ara estava buscant-ho i no ho trobava. 
 
Em diu: potser és una reflexió, vostè ha posat una reflexió que jo ja els hi he dit que si tenim consens, jo crec 
que tenen raó i ho accepto, l’únic que els demano és una miqueta de consens, però ha obert una reflexió 
interessant. Potser dediquem massa a gossos i a gats, 74.000€. És menys del que hi dedicàvem, ara, és una 
reflexió que, si tots estem d’acord, penso que hauríem de fer. I, a més a més, els hi dic el següent: estic 
d’acord a que qualsevol ajust que féssim en aquesta partida, la seva compensació també acordéssim on la 
volem dedicar. Ara, també els hi he de dir que aquesta partida també s’ha ajustat, també s’ha ajustat. 
 
Ho he apuntat perquè vostè ho ha dit, però no sé si ho ha dit més, jo crec que ha sigut més el senyor Jordan, 
quan em diuen el tema de la Clínica Terres de l’Ebre. L’operació de la Clínica Terres de l’Ebre espero que la 
poguéssim signar de forma imminent. Ara ho fem al revés, ho farem a la inversa, ara és el Govern que 
pregunta a l’oposició. Que han vist 1€ al pressupost de l’Ajuntament de Tortosa per l’adquisició de la Clínica 
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Terres de l’Ebre? Han vist 1€? Hi ha 1€ dedicat al pressupost de la Clínica Terres de l’Ebre? Cap, cap. I, a 
més a més, si volen ja el farem públicament aquest debat. Miri, és més, com que és possible que s’hagi de 
fer a porta tancada, jo els hi faig una oferta i si vostès me l’admeten la fem. Farem un debat obert al Ple de 
l’Ajuntament, malgrat no sigui necessari, per discutir l’operació de Clínica Terres de l’Ebre. Públicament. 
Quan tinguin totes les xifres, quan estiguéssim per firmar l’operació, llavors fem un debat a Clínica Terres de 
l’Ebre i vostès em diuen quines eren les seves alternatives i jo els hi intentaré contestar. I em diuen què 
farien, perquè clar, dir que se salven els llocs de treball sense explicar com, això és una aportació 
absolutament a la galeria. Un altre pot dir: escolti, com que això està prestant serveis sanitaris privats, el 
que s’ha de fer és deixar que caigui. Bé, és una altre filosofia. No és la del meu grup, però segurament algun 
altre grup està inspirat per aquesta filosofia i puguin dir: pos miri, i aquests serveis ara qui els vulgui que 
vagi a Castelló o que vagi a Tarragona. Però en tot cas és un debat que introdueixen vostès, quan no hi ha ni 
un euro al pressupost de l’Ajuntament per aquesta adquisició. Ni el hi ha, ni l’hi haurà. Ni el hi ha, ni l’hi 
haurà, però bé, en tot cas també ho deixo aquí. 
 
El senyor Monclús també em parlava, és que clar, vostès han fet el pressupost i com que tenen majoria 
absoluta, doncs, no el ve d’aquí. M’ho ha ficat en bandeja, senyor Monclús. I quan no teníem majoria 
absoluta, teníem a vostès que ens recolzaven, cosa que els hi agraeixo una altra vegada. I vam fer els 
pressupostos i si vostè mira els debats de pressupostos dels últims 4 anys, bé, de l’anterior mandat, veurà 
que les crítiques eren exactament les mateixes, eren exactament les mateixes, i llavors no teníem majoria 
absoluta. Les crítiques en quant al consens, a la fórmula, a si es dóna abans la informació o no, cosa que 
vull agrair també, perquè algun portaveu ha reconegut que s’ha fet un esforç aquest any per intentar millorar 
la informació. 
 
I en quant al senyor Sabaté, algunes coses ja les he anat contestant, per tant, no insistiré. Algunes sí, 
algunes sí que les he de dir, clar. El tema del superàvit, diu: la Llei diu que quan es liquidi amb romanent 
negatiu, s’ha d’aprovar el pressupost en superàvit. Diu això la Llei, senyor Sabaté? Sempre que no s’hagin 
pres mesures excepcionals i l’informe de l’interventor és claríssim, perquè hi ha una habilitació legal per a 
considerar-se l’operació de proveïdors com a mesura excepcional. Diu: natros si governéssim no haguéssim 
fet això. Quan diu natros vull entendre que és el grup Socialista. Llavors, la pregunta és obligada. Diguin a 
quin ajuntament governat pel grup Socialista s’ha pres aquesta mesura aquest any. Es fa un pressupost amb 
superàvit pressupostari i quan m’hagi ficat aquests exemples, jo li diré: sí, els senyors socialistes tenen una 
altra forma de fer les coses.  
 
Diu: es que tindrem tensions de tresoreria. Clar que tindrem tensions de tresoreria, és clar. Dissortadament 
tindrem tensions de tresoreria, perquè quan una part dels ingressos no els reps quan toca, tu no pots fer 
front al pagament dels teus proveïdors i dissortadament tenim una situació a les finances de la Generalitat 
que fa que la Generalitat no pugui complir amb els ajuntaments. I vostè em diu: han de ser més bel·ligerants 
amb la Generalitat, perquè si han reduït les transferències, vostès han d’esbatussar-se més amb la 
Generalitat. Nosaltres a la Generalitat reclamem el que hem de reclamar i més, ara, és el problema que té el 
Partit Socialista, no sap encertar quin és el seu adversari. El problema ara no és la Generalitat. El problema 
és una tracte absolutament injust que rep la Generalitat i les seves finances per part de l’Estat espanyol, ho 
vulguin reconèixer o no ho vulguin reconèixer. I si vostès, la seva aspiració política en aquests moments, és 
que s’ataqui frontalment a la Generalitat i se li riguin les gràcies a l’Estat, doncs bé, és la seva filosofia, és 
aquesta situació del Partit Socialista que no sap on està. Un dia vol la independència, l’altre dia diu que 
s’absté, l’altre diu que.., no, escolti, hem de saber quina és la situació. I aquest alcalde intentarà ser, no 
intentarà ser, és tot el bel·ligerant que pot o més amb la Generalitat de Catalunya per assolir el millor al seu 
ajuntament i al seu municipi, el millor. I això no vol dir que hagi d’estar als diaris constantment a reclamar no 
sé què, perquè estant als diaris constantment no s’aconsegueix un conveni de 250.000€ per al Museu de 
Tortosa com l’han signat fa poc, o no s’aconsegueixen 100.000€ per a redactar el Pla especial de la catedral 
que ens ha de permetre enderrocar les cases de la catedral, com s’ha signat ara fa poc. I tot això són 
actuacions de l’última setmana, setmana i mitja, amb la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tant, nosaltres fem el que hem de fer. Quan entenem que la Generalitat no compleix li fem veure i li 
demandem i encara així no som aliens a la situació financera que té la Generalitat de Catalunya. És clar que 
hi ha reduccions de programes específics. Vol que li digui les reduccions que hi ha de programes específics 
que són de la Generalitat i que vénen finançats a través de l’Estat? Li explico que les polítiques actives 



                                 
  

- 35/50 - 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

d’ocupació han tingut una reducció d’un 35% al pressupost general de l’Estat? I que d’estes, un 90% eren 
gestiones a través de les comunitats autònomes, de les quals un 50% eren gestionades a través de les 
corporacions locals? Li explico que fa 2 anys, 3 anys que no tenim escola taller a l’Ajuntament de Tortosa? 
Que tindrem menys plans d’ocupació? Que tindrem algun taller ocupacional, molts menys dels que teníem? 
Que no tindrem cursos de formació? Això que és? Això el gran culpable és la Generalitat. Senyor Sabaté, que 
se’ls hi veu el “plumero”. La Generalitat és qui feia la transferència, però aquests recursos venien de l’Estat. 
Que els hi fa temor criticar l’Estat? No, ara que no governen no. Potser els hi fa una miqueta de respecte 
quan governen. 
 
Per tant, evidentment que nosaltres expliquem que la Generalitat està traspassant menys recursos, i així ho 
diem i ho lamentem. I l’altre dia ho lamentava jo a la sessió de la Mancomunitat, que era una misèria, eren 
3.000€ o 13.000€, perdó, 13.000€ i que havia una disminució. Home, però contextualitzem aquesta 
situació. 
 
La participació de tributs a l’Estat s’incrementa. Em penso que també ho ha dit el senyor Dalmau. Miri, toco 
fusta i toco tota la fusta que puc, perquè l’última vegada que vam tenir un increment d’aquestes 
característiques, al menys planificat, vam tenir una liquidació negativa a l’Ajuntament de Tortosa 
espectacular. Una part d’aquests increments de la participació en tributs de l’Estat, del que vostès veuen a 
la partida com a tal, ve donada precisament perquè hi ha hagut un aplaçament de les liquidacions negatives 
del 2008 i del 2009, i aquest aplaçament implica que en lloc de pagar-se en 60 mensualitats, es paga en 
120 mensualitats. Que vol dir? Que els que ens estava restant fins ara l’Estat per aquest concepte serà 
menys i això fa que la partida també pugi més. Per tant, no és que hi hagin més recursos. I si ho compta, 
que jo no l’enganyo, no ho tinc comptat estrictament per a l’Ajuntament de Tortosa, però si que ho tinc 
comptat per al conjunt de les corporacions locals catalanes, malgrat aquest increment, el que reben les 
corporacions locals catalanes via programes específics amb finançament específic dels pressupostos 
generals de l’Estat, encara que sigui a través de les, per exemple, un programa que també nosaltres estem 
afectats i que són tots aquells programes d’integració de nouvinguts, en què el pressupost pràcticament ha 
desaparegut. Una part del que rebia l’Ajuntament, ho rebia via Ministeri. La part grossa ho rebia via 
Generalitat però també finançat al 100% pel Ministeri. Si comptem tot això, el que reben les corporacions 
locals de l’Administració General de l’Estat aquest any es redueix, es redueix encara que algú vegi un 18% 
de creixement, hi ha una reducció i, per tant, també l’hem de ficar de palès. Que redueix l’Estat? No. Que la 
Generalitat ha reduït molt? També. Que ha reduït en partides que a mi no m’agradaria que es reduïssin? 
Absolutament d’acord. Com jo també estic reduint partides que a mi no m’agrada reduir. Nosaltres aquest 
any hem tingut que tocar per primera vegada aportacions a, algú em deia, aportacions als sindicats. Doncs 
també s’ha de dir que les aportacions al sindicats, com les aportacions a altres entitats, no s’han reduït 
aquest any, senyor Casanova, ja porten molts anys reduint-se i, en canvi, aquest any ha sigut el primer que 
s’havia reduït, encara que sigui de forma poc significativa, aportacions a universitats, i hem tingut que fer-ho. 
I ens agrada? No, però igual com s’han reduït, pràcticament, totes les partides pressupostàries. 
 
Senyor Sabaté, ens diu el... bé, si, la part important del senyor Sabaté és anar repetint Tortosa està bruta i 
Tortosa està fosca i a base de repetir-ho, doncs això serà un clam. Jo només li recordo respecte a la brutícia i 
a la netedat de Tortosa, una de les èpoques més brillants a l’Ajuntament de Tortosa amb la neteja, que és la 
famosa “Graneta”. Vostès se’n recorda de la “Graneta”? Doncs, compari com estava Tortosa amb la 
“Graneta” i compari com està Tortosa en aquests moments. Ens aquests moments no ens gastem diners per 
explicar que Tortosa està neta. Hi havia algú altre que necessitava gastar diners per explicar que Tortosa 
estava neta. Que és millorable? Clar que és millorable i molt millorable i a mi m’agradaria que els carrers, 
doncs, els que es fan una vegada a la setmana es poguessin netejar tres vagades a la setmana. I aquells 
que es fan una vegada al dia, que es poguessin fer dos vegades al dia.  
 
I respecte al tema de l’enllumenat, jo suposo que serà, estic mirant, durant el mes de gener que portarem al 
Ple una licitació on es canvia tot l’enllumenat de la ciutat de Tortosa, on millorarà aquest enllumenat, es farà 
més eficient i generarà un estalvi important, que també els hi he de dir, una part està contemplat a aquest 
pressupost però no ho està tot. En tot cas esperarem al resultat de la licitació, però això farà que tinguéssim 
un millor enllumenat a la ciutat, que el tinguéssim més eficient i que ens pugui resultar més barat. Aquí vull, 
també ja ho faré en aquell moment, agrair la tasca i la col·laboració de tot el personal de la casa, del regidor 
de Serveis i del CODE, que és un consorci entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i del Montsià que ens ha 
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fet una bona diagnosi i ens ha fet, jo crec, una bona proposta per poder fer una millora substancial en tot 
l’enllumenat públic. Això no inclourà els edificis municipals, que estaran en una segona fase.  
 
Vostè ha dit: i a més a més els tortosins, a part de que Tortosa està bruta, Tortosa està fosca, a més a més 
els tortosins pagaran més pel transport públic. Doncs bé, també tindrà l’oportunitat durant els propers Plens 
per dir-me si els tortosins pagaran més pel transport públic o pagaran menys pel transport públic, però en 
tot cas ja ho discutirem, no ara, que ara no aprovem res del transport públic. 
 
I després el tema d’inversions. Vostès se’n recorden del Ple de l’any passat de pressupostos? Si no se’n 
recorden poden llegir l’acta i poden dir: escolti, ja els hi advertim, des d’aquí els hi anunciem que a Tortosa 
aquest any que ve no s’invertirà res i no es podran fer obres i no es podrà complir el que s’havia compromès. 
Ja no parlo de les inversions que farem l’any que ve, que les tenen aquí i que ja les veuran i s’hauran fixat, 
només els hi recordo que aquest any que no s’havia d’invertir, només els hi recordo que tenim el Museu de 
Tortosa per primera vegada i s’ha fet nou durant aquest exercici i l’hem ficat en marxa i l’inaugurarem quan 
acabéssim, espero que prompte, l’aula didàctica, que també és una inversió que incorporem a aquest 
pressupost, li vull recorda que hem inaugurat el mirador de la plaça Santo Tomàs, hem fet el carrer Santo 
Tomàs, hem fet el carrer Replà, hem fet la plaça Sant Joan, hem fet la plaça nova de Santa Clara, hem fet 
una inversió de més de 40.000€ en camins, hem millorat els Jardins del Príncep, hem fet altres actuacions, 
hem iniciat una actuació al carrer, antiga carretera, que suposa la canalització del barranc de Roé al poble 
de Vinallop, això l’any que no havíem d’invertir res i, per tant, bé, el que ho estic d’acord és que vostès em 
diguin: no estem d’acord amb les inversions que vostès fan. Bé, doncs, jo ho entenc. Vostès en faran altres i 
nosaltres fem les que fem, ara, que no s’inverteixi, doncs bé, aquí tenen una mostra que podem continuar. 
 
En tot cas, jo no ho he fet i voldria fer-ho, agraint molt sincerament en primer lloc, si em permeten, 
començaria per la regidora d’Hisenda, pels meus companys regidors de les diferents àrees i que tenen la 
responsabilitat de tirar-ho endavant i de fer un pressupostos que, evidentment, segur que a ningú li 
agradaria fer-los per a la seva àrea. Tots, jo els hi he de dit, que  tots els regidors quan comencen a treballar 
el pressupost al mes de setembre, per a la seva àrea, doncs, presenten projectes que són interessants i 
finançament que seria desitjable, però que després tots plegats fem un ajust i fem l’esforç de quadrar el 
pressupost i ho he de dir, igual com ho vaig dir a l’anterior mandat i en aquell moment havia una altra 
formació política al Govern, es fa jo crec que amb la cohesió necessària i la solidaritat comunitat. Hi ha 
exercicis on alguna àrea pot sortir més beneficiada i altres no, però a tots ells els hi vull fer un agraïment 
especial. Ho ha fet abans la regidora i també ho voldria fer de forma específica en relació al director tècnic 
de l’Ajuntament de Tortosa, que fa l’esforç de coordinar a tots els caps d’àrea, a l’àrea d’Intervenció, a l’àrea 
de Tresoreria, a tots els serveis econòmics i jurídics del propi Ajuntament de Tortosa i també l’esforç de cada 
un dels treballadors que quan es comença a elaborar el pressupost i les propostes de pressupost al mes de 
setembre, doncs, cadascú fa la seva aportació i, per tant, a tots ells moltíssimes gràcies. Si el pressupost es 
presenta com es presenta és gràcies al seu treball i esforç i si hi ha alguna mancança o algun error al 
pressupost, la regidora i jo mateix assumim, òbviament, tota la responsabilitat, que és la nostra. 
 
En tot cas, breument també, com ho ha fet la l’alcalde, la regidora els hi contestarà. 
 
Intervenció de la Sra. Villarroya 
Seguidament pren la paraula la Sra. Villarroya: Bé, com poden imaginar em queden molt poques coses a dir 
després del parlament de l’alcalde, però una mica a mode de contesta general i en resum, comentar-los que 
evidentment és un pressupost millorable, com no.  
 
A part de que cadascú tenim els nostres interessos, els nostres colors polítics, crec que tots coincidim en 
què s’ha d’apujar i ens agradaria apujar tot el que són aportacions a organitzacions benèfiques, millorar les 
associacions, però el pressupost dóna per al que dóna i llavors, en el moment en què hem de triar què 
traiem i d’on posem, doncs aquí és el moment, perquè els recursos són limitats i aquí és on tenim els 
problemes. Llavors, vostès ens diuen: fiquen poc a Càritas. Doncs segurament. Ens agradaria ficar molt més, 
però quan nosaltres vam començar se’n ficàvem 27.000€, actualment se’n fiquen 44.0000€. Segurament 
n’hauríem de ficar més, segur, però és el que podem ficar i és el que fiquem, perquè sinó d’on ho traiem, de 
camins? Ho traiem de les atxes de les pubilles? És que és molt complicat, perquè tots els col·lectius tenen 
que estar representats i moltes vegades al que a un l’interessa, a l’altre no, per tant, estem fem el que 
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podem. Però creiem que són sensibles, malgrat el senyor Jordan opina el contrari, amb els col·lectius més 
desafavorits i prova d’això, doncs també és el de les execucions hipotecàries, que responen una mica a la 
proposta que vostè va ficar en tema de bonificacions que no era viable, però ho fiquem en tema de 
subvencions. Pot ser insuficient? És possible, no sé. Nosaltres, les xifres ens diuen que segurament serem 
capaços d’afrontar algo amb això. Si en necessitem més, l’any que ve igual podem ficar alguna cosa més, 
però hi ha coses que són complicades d’ajustar i evidentment que el diàleg amb tots vostès ens agrada i 
vostè ho sap, que a la Comissió mai he dubtat en ficar-los i explicar-los el que correspongui i qualsevol 
aportació que vostès que facin cap al pressupost serà ben rebuda, el que passa que han de saber també 
que aquest pressupost està molt constret, tenim un Pla d’ajust i ens deixa molt poc marge de maniobra. 
 
Hi ha una cosa que em quedo en ganes de dir, que la diré, perquè: el deute. El senyor Monclús o el senyor 
Sabaté em parla del deute. És evident que tenim un deute molt gran a l’Ajuntament, això no els hi hem 
discutit mai, però ho diuen sempre com si això fos algo nostre: vostès tenen un deute. Clar, i no és així, 
perquè a vegades, ara, mentre ell parlava, el senyor Ferran Bel parlava, jo anava pensat: com els hi explico 
això per a que m’entenguin i per a que vegin que això és algo de tots. I com sóc “profe”, doncs se m’ha 
ocorregut un cas pràctic, i jo pensava: escolti’m, imagini’s que vostè és el president d’una escala d’una 
associació de veïns i li toca aquest any ser president i es troba que, bé, la junta anterior li deixa un deute de 
38.000€. I vostè diu: bé doncs, anirem fent. Però, a més a més, quan comença es troba que, a més a més, li 
arriben factures de la junta anterior per ordre d’uns 6.000€, 6 o 7.000€ més. Això suma, no?, estem amb 
44.000€. I a més a més, sap que la junta anterior ha demanat una subvenció que a vostè li tocarà aportar la 
meitat, bé, la meitat la tenien que aportar ells, però com no l’han aportat, doncs vostè aportar-ho tot, i són 
11.000€ més: 55.000€ que “sin comerlo ni beberlo” a vostè li toca ficar. Diu bé, doncs anirem fent, no? I 
vostè es planta a donar comptes a la junta un dia i el president de la junta anterior li diu: ei!, ho estan fent 
fatal eh, vostès tenen un deute massa alt. Perquè vostès han baixat el deute fins a 40.000€. Diu, però vostè 
té molt de deute. Vostè que pensarà? Pensarà: però quin cinisme, no? Aquest deute l’he heretat i ara vostè, 
que era qui estava abans, m’està dient a mi que tinc un deute de 40.000€. Doncs ara, aquest supòsit 
pràctic multipliqui’l per 1.000 i, en lloc de pensar amb l’associació de veïns, pensi amb l’Ajuntament de 
Tortosa. Estem exactament amb el mateix. Trenta-vuit milions d’euros, sis milions d’euros en factures i onze 
milions d’euros de Llei de barris. Tot això, ens trobem una patata de 55 milions que intentem reduir i anem 
reduint i, de fet, el deute viu, com ja li ha explicat l’alcalde, ha baixat i a final d’aquest any estarà en 35 
milions d’euros, per tant, l’esforç s’ha fet. 
 
Una altra cosa és el préstec que ens estan obligant a contraure, que tampoc és responsabilitat nostra. Ara 
imaginis que tots els veïns no li van pagant, els que li deuen diners i a vostè li toca agafar un préstec per 
pagar. També la culpa és de vostè? No. És dels que no li han pagat, però clar, qui té que assumir la 
responsabilitat? Vostè. Doncs, una mica això és el que ens passa a l’Ajuntament de Tortosa, però clar, 
explicat com si el senyor Ferran Bel, la senyora Matilde Villarroya que estan fent això, però de fet és algo tan 
simple com això. Llavors, jo el que voldria és que cada vegada que ho parlin, és algo de tots i que tenim i que 
som culpables tots o responsables tots i, per tant, el deute s’ha de tractar, és algo que ens “encorseta” però 
no és algo que el Govern aquest hagi fet i hagi fet tan malament. Per tant, a mi m’agrada clarificar això 
perquè sempre que en parlen tinc aquesta sensació i m’agrada traure-me-la de damunt. 
 
Després en temes ja més concrets que vostès han anat dient, el tema dels ingressos, el senyor Jordan ha dit 
que li semblaven correctes, que estaven prou..., però en canvi el senyor Casanova, doncs, em deia que 
estaven una mica sobredimensionats i que no els veia bé, sobretot pel que fa referència a la participació en 
tributs de l’Estat. Miri, nosaltres l’única eina que tenim per decidir això, i toco fusta com diu l’alcalde, és el 
que diu la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2013 i aquesta Llei ens diu que hem de calcular un 
19,6% dels lliuraments a compte que hem rebut, per tant, això és el que nosaltres hem aplicat. Bé o 
malament? Ja ens ho diran, perquè segurament que si s’han equivocat, ens diran que rectifiquéssim i que 
els hi tornéssim, però ara per ara és el que hem de..., per tant, hem sigut curosos amb el que estrictament 
diu la Llei de pressupostos. 
 
Més coses que s’han comentat. Tema de la taxa de cementiris, per exemple. El senyor Dalmau m’ho 
comentava i algú més també m’ho ha comentat. Que aquest any l’hem apujat. Sí que l’hem apujat perquè 
l’hem començat a implantar aquest any, per tant, no hem recaptat tot, ara estem al 70%. Per tant, la 
planificació és estricta. I algú dubtava sobre el que aportàvem a manteniment de cementiris i després el que 
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cobràvem, és cert, però una cosa és el manteniment i l’altra tot el personal incorporat, els salaris que hi ha i, 
de fet, l’estudi de costos de la taxa determina exactament què és el que hi ha allí dins, o sigui, no estem 
traient res de cap lloc ni res. Estem ficant el que toca, aquesta és l’explicació. 
 
Pel que fa referència a les despeses protocol·làries i especialment a la de publicitat. També ho ha mencionat 
algú. Ferran deia: busco les xifres. Les he buscat. A l’any 2007: 30.000€ a l’Ajuntament. Actualment estem 
en 22.500€ a l’Ajuntament, si fem la comparativa igual. Una altra cosa són organismes i coses, però si fem 
la comparativa homogènia, estem per sota del que es gastava abans. 
 
Més coses. Tema de transport. Ferran ho ha dit, el tema del transport públic baixa, i baixa perquè es fa un 
contracte, que es licitarà, i la regidora de mobilitat sinó em contradirà. S’inclouen, no només el transport 
urbà, sinó que s’inclou altre tipus de transport, com el transport adaptat, per tant, pot pujar la partida, però 
en general baixa, perquè el contracte es licita per més serveis dels que es donaven. 
 
El tema de l’enllumenat, el mateix. Puja l’enllumenat. Puja però perquè allí introduïm el manteniment. És el 
contracte que entrarà i que segons el regidor de Serveis em deia que al juny entraria. Amb aquest contracte 
no només es canvien les lluminàries sinó que, a més, s’inclou el manteniment i per això veuran que una 
partida disminueix i l’altra puja. Puja perquè es desplaça tot cap a la que és enllumenat. Aquest és el motiu 
del perquè veuen el creixement diferent. 
 
Més coses que em comentaven. El de Càritas, ho ha dit Ferran, però no sé si ho he dit jo ja. Ho he dit? Ja ho 
he dit. És que com ho ha dit vàries vegades, llavors ja no sé si m’ho han dit o no. 
 
I una altra cosa que comentava el senyor Sabaté, em deia: les modificacions pressupostàries. És que les 
modificacions pressupostàries és una eina totalment legítima del pressupost. El pressupost no és més que 
una guia del que farem però, evidentment, les contingències van succeint i s’han de fer modificacions. Un 
carrer s’ha d’arreglar o passa alguna cosa i llavors a aquella partida no hi ha prou diners, però n’hi ha 
d’altres que n’han sobrat. Doncs, la modificació pressupostària l’únic que fa és passar d’aquesta partida 
que ha sobrat a l’altra, per tant, no estem fent res “raro”, simplement és una eina que té totalment legítima 
el pressupost i que s’està utilitzant perquè a vegades, quan ho diuen, sembla que és algo..., a la gent la pot 
espantar. No, no és res “raro”, és això simplement. 
 
I el que deien de alentir el pagament dels proveïdors, doncs, en la mesura de que a nosaltres se’ns deu, i 
nosaltres anéssim cobrant, podem anar pagant a proveïdors. Vull dir que és fruit de la situació econòmica 
que estem vivint, la conjuntura.  
 
Llavors, en general, el pressupost és molt acurat i a mi em sap greu que no el votin a favor, suposo perquè 
no comparteixin algunes de les coses que nosaltres diem aquí, però la majoria dels conceptes estan molt 
“encorsetats” i és el que hem de fer. Jo em pensava que sí, que el votarien a favor. La veritat és que m’han 
sorprès, perquè com ja anàvem amb un Pla d’ajust i estava tot marcat, dic: aquest any me’l votaran a favor, 
però veig que no tindrem la sort. De totes maneres, moltes gràcies a tots.  
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Jo sí que ho faré breu. No la seva 
brevetat, no, no, jo ho faré molt breu, perquè em sembla que està tot dit i perquè seria absurd allargar això 
artificialment fins a ves a saber quina hora. 
 
Jo, només una pregunta molt concreta, que em sembla que la senyora regidora no me la contestada. Jo a la 
meva primera intervenció li he parlat de que la partida de plans ocupacionals que venia de la Generalitat 
l’any passat, que eren 1.200.000€, aquest any, pràcticament, són 40 o 50.000€. Llavors, si vostès tenen a 
dia d’avui alguna informació que a la data que es va tancar el pressupost no la tenien? 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Sí, tenim una resolució de la Generalitat de Catalunya de fa no res, 
quan dic no res és de menys d’una setmana o 10 dies, que el pressupost estava tancat, per la qual 
s’aproven uns plans d’ocupació, jo crec que són 8 plans d’ocupació, per dins del marc de treballs al barris. 
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El programa general de plans d’ocupació, la Generalitat de Catalunya no el trau ni el traurà, per tant, no 
podem pensar que podrem tenir la mateixa, ni mateixa ni aproximada, la dotació pressupostària que hi 
havia. Sí que tenim, si no recordo malament, jo crec que en són 8, 4 al primer semestre, bé, són 8: 4 i 4, 
malgrat no s’incorporaran, jo crec que serà al menys a final de gener, principis de febrer els primers 4, i els 
altres s’incorporaran al mes de juny, però res que veure amb les quantitats que abans vostè esmentava, 
dissortadament. 
 
Això s’emmarca dins d’aquella situació que els hi deia jo. Són menys recursos que aporta la Generalitat de 
Catalunya? Sí, es veritat. Però sap de la Generalitat de Catalunya, els traïa dels seus impostos aquests 
recursos? No. Els traïa del seu finançament incondicional? No. Els traïa d’una partida dels Pressupostos 
generals de l’Estat. És una partida de polítiques actives d’ocupació que aquest any, només aquest any, s’ha 
vist reduïda en un 35% i per una fixació, si em permeten la paraula, de l’actual Ministeri, de la ministra, però 
de l’actual Ministeri pensa que aquest recursos gestionats a través de les corporacions locals no estan ben 
gestionats, perquè es generalitza algun cas que s’ha degut fer malament, i segur que s’ha fet malament, i 
s’intenta culpabilitzar a totes les corporacions locals. Per tant, lamentant-ho molt, segurament no arribarem 
ni de molt menys, a una quantitat aproximada com aquestes. I en aquell moment, també quan l’any passat 
es va incorporar aquesta partida pressupostària, eren perquè ja eren programes que ja estaven en marxa i, 
per tant, tenien continuïtat o eren programes com eren els antics plans d’ocupació genèrics que s’acabaven 
resolen al mes de novembre, malgrat no comencessin fins l’altre any i, per tant, a l’hora de confeccionar el 
pressupost ja teníem les resolucions. Com hauran vist, una de les novetats que incorpora el pressupost és 
que a la memòria econòmica financera hi ha un detall absolutament minuciós de totes les partides 
pressupostàries que vénen finançades amb transferències corrents i això és una novetat que s’ha incorporat 
en aquest pressupost i que ha donat moltíssima feina per elaborar, per a que des de la Intervenció es 
poguessin validar, que són convenis que ja estan en vigor, és a dir, aquella subvenció que pensem rebre, 
malgrat l’havíem rebut altres anys, no ha estat incorporada al pressupost si no teníem una resolució 
expressa i totes aquestes subvencions les tenen detallades en quatre o cinc pàgines a la memòria 
econòmica financera. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, jo intervinc per 
contestar al senyor alcalde però també per ficar la meva intervenció a l’alçada temporal d’algunes que he 
tingut el gust d’escoltar aquí. 
 
En aquest sentit jo el tema dels proveïdors, bé, jo crec que el Decret de l’Estat central va en benefici dels 
proveïdors que no cobraven. Aquí teníem 12 milions d’euros en factures que no s’estaven pagant, que no 
estaven pagades. Bé doncs, jo crec que la finalitat fonamental del Decret és molt bona, no parlo del tipus 
d’interès que és millor o és pitjor. Tampoc parlo de si el sistema és millor, millorable o no, però entenc que la 
finalitat és positiva, del tot. Positiva en el sentit de que, bé, els proveïdors han aconseguit cobrar, amb lo 
qual poden tirar endavant el seu negoci, poden pagar el préstec que a lo millor van haver de demanar per 
seguir tirant endavant el negoci, però d’alguna forma d’això. I l’Ajuntament ha complert amb una obligació 
que tenia, que era saldar això. 
 
En quant a les partides que jo m’he referit i vostè també, d’estudi i treballs tècnics, o contractes amb altes 
empreses, treballs, bé, d’acord, aquí dins hi ha una sèrie de coses. Jo no dubto del que hi ha dins, no ho 
dubto en absolut, simplement dic que en moment de crisi i d’austeritat, mirem de reduir l’import econòmic 
d’aquestes partides. Com tampoc dubto en absolut de les partides d’atencions protocol·làries, que 
evidentment, dins estan relacionades i no fa falta anar a mirar en què ens ho hem gastat, segur que s’ha 
gastat, però jo dic que s’intenti, en una època de crisi i d’austeritat, reduir al màxim aquestes despeses 
protocol·làries, com les despeses amb revistes, premsa que, jo crec que m’he referit abans, en tres anys, 
2011.2012.2013 ens hem gastat 114.603,19€, que equivalen vora a 19 milions de pessetes. Això ho tinc 
apuntat aquí, pressupostem per al 2013 34.200€. Estarà el BOE, estarà el BOP, no ho nego, però inclús 
llevant aquestes subscripcions, segur que la quantitat és important, no? 
 
Jo voldria ressaltar, per això, per arribar a fer una intervenció temporalment agraïda per a mi, algunes coses 
que he sentit, per exemple la Clínica Terres de l’Ebre. La pregunta, pregunta eh, no és ni crítica ni 
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suggeriment, és: el Ple de l’Ajuntament de Tortosa, com intervindrà amb el tema de la compra de la Clínica 
Terres de l’Ebre? Pregunto, pregunto. Si això es debatrà aquí, s’acordarà aquí en Ple o passa per un altre 
camí? És una pregunta que jo encara no la tenia clara, però no se’ns ha dit: escolteu, això vindrà a un Ple i 
ho discutirem, ho ha dit fa un moment, també és veritat, però ho discutirem i ho aprovareu vosaltres perquè 
clar, sou la ciutat i la ciutat és la que ha de fer o no la compra de la Clínica Terres de l’Ebre. Era una 
pregunta, no va d’aquí. 
 
Doncs també jo crec que és important una aportació que jo he sentit aquí respecte al deute viu que té 
l’Ajuntament de Tortosa, que té la ciutat de Tortosa, que tenim nosaltres de 55 milions d’euros, que suposa, 
Déu n’hi do!, 1.600€ per cada tortosí, per cada tortosina. Això és una dada que és molt expressiva, molt 
gràfica, molt educativa, però que hi ha que fer reflexionar a tots nosaltres el deute de 1.600€ per cada 
tortosí o per cada tortosina. 
 
Una altre aspecte que jo voldria ressenyar, perquè el trobo prou interessant i que en siguin molt gràfics en la 
seva situació del pressupost nostre i de la situació econòmica i financera de l’Ajuntament de Tortosa és que 
dediquem als gossos i a la gossera una partida de 74.000€, que ja em sembla bé, jo sóc pro-animal, tinc 
dos gossos a casa meva i varis gats, però clar, ho compares amb 92.000€ que hi dediquem a entitats 
socials, a les persones que estan en situació difícil i clar, dius home, siguem animalistes però també 
humans, no? Defensem les dos coses. 
 
Un altre punt que jo vull ressenyar, que també m’ha impressionat és que paguem per interessos el doble que 
invertim, no? I bé, això també és un tema a tenir en compte.  
 
I ja, per últim, també m’ha xocat molt i ho dic perquè, bé, hem de dir la veritat i no ens hem d’ofendre, no? 
que s’hagin fet 20 modificacions del pressupost via Decret de l’Alcaldia. 
 
I per últim, jo vull aixecar una bandera pel barri de Ferreries i pel tema que aquí també s’ha tractat, el tema 
de les piscines que estan en una situació lamentable, no? Per una altra part, he vist que es vol intentar via 
Gumtsa arreglar aquest tema. No sé si és així, però bé, jo entenc que el barri de Ferreries és un clam pel 
tema de l’estadi, dels enderrocs, de la situació sanitària que hi ha en aquella zona i que bé, seria bo que 
també l’Ajuntament de Tortosa s’enfrontés d’una vegada amb aquest tema i li donés una solució el més 
adient possible. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Dalmau. Molt ràpidament, el tema de la 
Clínica Terres de l’Ebre, la seva pregunta, jo ho vaig informar a l’últim Consell d’Administració de Gesat. 
Segurament no li ha degut arribar la informació, però ja vam dir, vaig dir que independentment de que 
segurament en el mandat del Consell d’Administració en tinc prou, vaig dir que l’operació, el conjunt de 
l’operació l’aprovaria l’Ajuntament de Tortosa, el Ple de l’Ajuntament de Tortosa constituït en Junta General 
de Gesat, per tant, no n’han de tenir cap de dubte. I li faig el mateix oferiment que li he fet a la resta de 
portaveus: qualsevol dubte que tingui o el resolen a través de les persones al Consell d’Administració o jo 
estic a la seva disposició, però no és que sigui una ocurrència de que ara l’alcalde ha decidit que això passi 
per Junta General. Ja ho vam anunciar, ho vam dir i tindran l’oportunitat de parlar-ne. I l’únic que he dit és 
que si hi ha algú que vol fer el debat públic perquè és la Junta General de Gesat, com saben, com la que 
farem ara a posteriori és a porta tancada, donat que és una Junta General, doncs, que jo no tinc cap 
inconvenient en poder fer aquest debat públicament, al contrari. 
 
Diu vostè, diu: és que jo sóc animalista i tinc dos gossos i un gat o no sé si eren dos gats i un gos, m’he 
perdut. I jo en tinc un de gos i sap quin és el problema? Que el problema no és que vostès tingui dos gats i 
un gos i jo tingui un gos, perquè mentre vostè té els dos gats i el gos i jo tinc el gos, a l’Ajuntament de 
Tortosa no en creen cap de problema. El problema és que gent com vostè i com jo, si en algun moment se’ls 
hi trastorna el cap, que a algún se’ls hi trastorna més sovint de l’habitual, agafem aquests gos i aquest gat 
que van comprar en tant de carinyo en el seu moment i l’abandonen i el deixen al carrer. I quan deixen al 
carrer aquest gos i aquest gat, tenim un problema i el tenim tota la ciutadania, perquè hi ha una llei, que és 
la Llei de protecció als animals. I la Llei de protecció als animals, Llei que va ser aprovada al Parlament de 
Catalunya per unanimitat de tots els grups, imposa l’obligació a les corporacions locals, una més sense 
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finançament, de què han de recollir aquests gossos i aquests gats. I, a més a més, diuen que no els poden 
sacrificar. I com que la Llei diu que no es poden sacrificar, aquests gossos i aquests gats, que vostè 
esmenta, que ha esmentat el senyor Monclús, s’han de mantenir. S’han de recollir, han de mirar que no 
transitin per la via pública i s’han de recollir. I que diu la Llei? Doncs, no diu res més. Què va fer l’Ajuntament 
de Tortosa? Doncs, va traure..., l’Ajuntament de Tortosa va fer dos coses: primera, se’n van responsabilitzar 
d’unes instal·lacions que havia fet el Consell Comarcal, i jo no me n’amago, que havia impulsat jo mateix 
quan era president del Consell Comarcal i que després la comarca va decidir que no les volia gestionar I 
l’Ajuntament de Tortosa va dir que ell assumia la gestió perquè és una competència municipal i li havíem de 
fer front i després ho vam traure a una licitació, amb la sort que aquesta licitació la va guanyar una 
protectora d’animals, que és el que també preveia el plec i, per tant, se li assignen uns recursos. Si aquests 
recursos, com qualsevol altre recurs o com qualsevol altra partida pressupostària, es pot comparar amb el 
que vulgui i en funció del que es compari, es veu una cosa o es veu l’altra. Això no s’ha de confrontar amb 
qualsevol altra partida pressupostària, no s’ha de confrontar. Per què? Perquè si es confronta amb qualsevol 
altra partida pressupostària, aquesta i altres, totes pareixen exagerades.  
 
Però jo els hi acabo de fer un oferiment. Primer ha intervingut el senyor Monclús, després intervé el senyor 
Dalmau i els hi torno a fer l’oferiment. Si vostès creuen que aquesta partida és excessiva en els temps que 
corren, jo estic disposat a reconsiderar-ho, l’únic que els hi dic és que ens fiquéssim d’acord, reduïm 
aquesta partida en el que vostès creguin convenient i aquest estalvi, és més, ja aquest Govern municipal no 
intervindrà, els hi deixa a iniciativa seva, em diuen en què volen que ho destinéssim. I si ens posem d’acord, 
fem la modificació pressupostària, una més d’aquestes 20 modificacions pressupostàries. Sap que li dic? 
Vint modificacions pressupostàries per Decret són absolutament una misèria. Ja li dic jo que, quan vostès 
van demanar aquesta informació, informació que ja tenien al seu abast perquè totes les modificacions 
pressupostàries per Decret passen per aquest Ple i s’informen a la sessió plenària quan s’informen tots els 
decrets, segurament que encara en feien falta i no en tinc ni idea eh, jo no sabia ni que n’eren 20. 
Segurament n’hauran de ser més, compto que com a mínim en seran 30 o 35, no en tinc ni idea, però sense 
tindre ni idea, admeto qualsevol comparació, admeto qualsevol comparació a l’Ajuntament de Tortosa i a 
altres ajuntaments, però per no anar-nos-en d’aquí, agafin qualsevol altre exercici pressupostari i em diuen 
quantes modificacions pressupostàries s’han produït per Decret, perquè clar, ara deixen aquí davant de les 
càmeres, oh!, vint modificacions pressupostàries, quina barbaritat! Doncs digui’m, senyor Dalmau, digui’m, 
senyor Sabaté a quin exercici s’han produït menys de 20 modificacions pressupostàries al llarg dels últims 
20 anys. 
 
I com molt bé m’apunta la regidora, mirin el contingut d’aquestes modificacions, perquè sap quina és una 
d’aquestes modificacions pressupostàries, segurament? La subvenció del Museu de Tortosa que no estava 
prevista al pressupost i quan s’aconsegueix la subvenció, doncs, es fa modificació pressupostària. Alguna 
altra, doncs, també deu ser la subvenció de la Diputació de Tarragona per a la Festa del Renaixement, 
també deu ser alguna altra modificació pressupostària. No sé, n’hi haurà d’altres, però vint, vint en un 
pressupost de 30 milions d’euros són poquíssimes, poquíssimes. Ja li dic, que segur que no acabarem l’any 
en 20, en seran moltes més. Però això no vol dir ni que el pressupost estigui mal fet, ni que hagi 
obscurantisme com s’ha pogut intuir per part de la intervenció del senyor Sabaté que ha dit que, home, que 
només n’hi ha 2 per Ple i n’hi ha 20 per Decret. El que marca la Llei. Quan d’acord amb la Llei i les bases 
d’execució del pressupost que tenim, ha de passar pel Ple, doncs, l’interventor ens diu que ha de passar pel 
Ple. I quan diu que s’han de fer per Decret, es fan per Decret. Però tant unes com les altres vénen a aquest 
Ple. No n’amaguem ni una. Totes vénen a aquest Ple. Que passa? Que les que s’aproven pel Ple vénen i 
tenen efectes al mateix moment que s’aproven i les que s’aproven per Decret tenen efecte des del moment 
que se signa el Decret i vénen al Ple al mes següent, al mes següent en què s’ha firmat el Decret i és quan 
es dóna compte d’aquestes modificacions pressupostàries. Per tant, això per sí mateix, no és no res. 
 
Respecte, una altra vegada, a les despeses protocol·làries de 30.000€, doncs bé, jo l’únic que puc dir és que 
potser ens hem quedat curs, no ho sé. Jo l’únic que li puc dir és que quan jo vaig entrar d’alcalde havien 
125.000€ i en aquests moments n’hi ha 30.000€, per tant, bé, que ens queda camí per recórrer? Segur, 
segur, però home, també a mi penseu que també jo voldria, escolti, he de reconèixer que han reduït això al 
25%. I jo voldria que ho reduïssin al 20%. Bé, però, ho han reduït al 25%. 
 
I desprès, respecte al tema d’operació de proveïdors, jo tampoc no vull fer un debat avui sobre l’operació de 
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proveïdors però clar, diu: és bo que cobrin els proveïdors. Clar que és bo que cobrin els proveïdors, però 
també és bo que cobrin els ajuntaments. I jo l’únic que he dit és que la mateixa operació que es va fer amb 
els proveïdors dels ajuntaments i els proveïdors de les comunitats autònomes, que es faci la mateixa 
operació amb les comunitats autònomes per pagar als ajuntaments. I miri que està escanyada la Generalitat 
com per pagar interessos, però jo crec que si els ha de pagar, els ha de pagar la Generalitat, no els ha de 
pagar l’Ajuntament de Tortosa. I l’operació en sí mateix va servir per a que els proveïdors, els proveïdors, 
sigui qui sigui, sigui l’autònom més petit o la gran empresa o gran corporació, han de cobrar tots. Tots tenen 
el mateix dret. Per què? Perquè a l’autònom petit li serveix per tirar endavant la seva empresa i a la 
corporació o a la gran corporació li serveix per pagar els sous, per fer front a la vegada als seus proveïdors. 
Ara, jo li puc dir l’exemple de l’Ajuntament de Tortosa. L’exemple de l’Ajuntament de Tortosa, més del 80% 
dels proveïdors que es van pagar eren grans corporacions, empreses grans, essencialment empreses d’obra 
pública són les que estàvem endeutats perquè no havíem rebut les corresponents subvencions. Vol dir que 
d’aquests recursos, la majoria van anar a pagar a aquestes grans empreses, que tenen dret a cobrar, però 
diguéssim: no, és que això va servir tot per pagar al petit autònom, al comerciant de Tortosa. No. Va servir 
per pagar el gruix a grans empreses que tenen el dret a cobrar. Grans empreses que aquest finançament ja 
el tenien, perquè tot això eren certificacions d’obra que ja tenien descomptades als bancs, per tant, amb 
aquesta operació, jo l’únic que dic és que els bancs ens deixen a nosaltres un diners, cobrant-nos 
pràcticament el 6% d’interès, que nosaltres paguem a les grans empreses, però aquestes grans empreses 
tampoc no veuen els diners perquè ja els tenien descomptats i serveixen per cancel·lar les operacions 
financeres que tenien aquestes grans empreses amb els bancs. Per tant, aquells diners no surten de la seu 
de l’entitat bancària i per reblar el clau li dic: i a més a més, l’entitat bancària, aquests diners no els va anar 
a buscar als seus dipositants, sinó que els va anar a buscar al Banc Central Europeu, que li va donar a un 
1% d’interès. Vull dir que, l’operació és bona perquè es va pagar als proveïdors? Sí. És financerament bona 
per l’Ajuntament, els ajuntaments o l’Ajuntament de Tortosa? No, perquè nosaltres també l’estem pagant a 
un tipus d’interès que és el doble del que paguem de les operacions que nosaltres hem concertat 
lliurement. En una altra època, segurament. Però és el doble del que hem concertat nosaltres. 
 
Però en tot cas, moltíssimes gràcies al seu posicionament.  
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Gràcies senyor alcalde, regidors i regidores. Intentaré ser breu també 
jo en aquesta segona intervenció. 
 
En primer lloc, en relació a arribar a acords, a consens i a pactes, vostès ens diuen que és desitjable i que 
no ha passat mai. I realment, si no ha passat mai és negatiu per a aquesta casa consistorial i nosaltres aquí 
el que volem intentar fer veure i posar al damunt de la taula és que el que tampoc ha passat mai és la 
situació de crisi econòmica que tenim en aquests moments, que és la més dura sense cap tipus de dubte en 
els últims 80 anys. I és per això, que davant d’aquesta gravetat de crisi econòmica, que pensem que 
s’hauria d’arribar a acords, a consensos i a pactes, més enllà del que fins ara ha passat. Tot i això, també el 
nostre grup al llarg de la història en aquest Ajuntament ha pactat, no pressupostos, sinó inclús governs amb 
pràcticament totes les formacions polítiques, no només amb el PSC, també amb el PP, que vostè ja ho sap 
molt bé i també amb el seu grup, amb Convergència i Unió o amb Esquerra Republicana i, per tant, crec que 
és important que féssim un exercici davant d’aquesta greu crisi econòmica de buscar solucions tots plegats. 
Crec que és molt important davant de la situació que vivim. 
 
En segon lloc, en relació a les piscines, vostè m’ha arribat a preguntar què volem, que no sabíem si volíem 
les piscines o no, i jo li he de tornar a dir, una vegada més, i així consta a totes les actes d’aquest 
Ajuntament quan s’ha debatut el tema de les piscines, és que el nostre grup sí que vol unes piscines i 
considera que s’han de fer unes noves piscines. El que no volem són unes piscines que Tortosa no es pugui 
pagar, que és el projecte que vostès en el seu dia van presentar i que des del nostre grup pensàvem, doncs 
això, que eren unes piscines que no ens podíem pagar i, per tant, volem unes piscines d’acord amb la 
realitat de la nostra ciutat. I el que tampoc haguéssim volgut és que haguessin enderrocat les actuals 
piscines sense que haguessin començat immediatament les obres i després de dos anys, pràcticament, 
haguéssim tingut la situació que encara avui en dia tenim a l’estadi i al barri de Ferreries. 
 
En relació a les ajudes als desnonats, a l’impost de plusvàlues, possiblement reconec que m’he equivocat a 
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l’hora d’expressar-me, però jo els hi volia dir que ens semblava molt bé aquesta aportació, és a dir, que 
hagin afegit aquesta nova subvenció, que vostès saben que jo els hi vaig demanar a través de subvencions 
en el debat de les ordenances fiscals i, per tant, em sembla molt correcta aquesta sensibilitat en relació a la 
gent que està essent desnonada del seu pis, però el que els hi deia que era insuficient no era la partida en 
relació a aquesta subvenció que han creat o a aquesta partida, sinó a altres mesures que podríem tirar 
endavant per ajudar altres situacions que estan passant-ho molt malament, com eren totes les famílies que 
estan en situació d’atur tots els seus membres, subvencions a l’hora de pagar l’IBI o la contribució, com 
altres ajuntaments del nostre país sí que estan aplicant o també l’impost de circulació per als autònoms que 
han deixat la seva activitat i que tenen un cotxe relacionat amb la seva activitat. Per tant, jo el que els hi deia 
era que era insuficient no el que sí m’han agafat, sinó que també hi haurien d’altres mesures que es podrien 
incorporar per ser més sensibles en relació a la gent que ho està passant més malament. 
 
Una altra de les aportacions o una de les coses que també ha sortit era el tema de l’aigua i dels rebuts de 
l’aigua. Jo els hi he dit que ens semblava també aquesta idea de buscar ajudes per a les famílies més 
necessitades. Nosaltres ens pensàvem que això ho volien començar a estudiar l’any que ve per a aplicar-ho 
al 2014 i, per tant, si ho apliquen a partir del 2013 ens sembla també perfecte i, per tant, ho reconeixem, 
sense cap problema, públicament. 
 
I sobre el tema de les EMD’s, vostès també ens han dit que antigament no es feia. Jo ara no entraré a 
debatre el que es feia i el que no, perquè crec que ara estem parlant del present, simplement el que els hi 
diem és que si tenim uns convenis, o que els intentem complir o que els modifiquem davant de la nova 
realitat i, per tant, també crec que és bastant constructiu el que nosaltres demanem. 
 
No m’han dit res, en canvi, sobre altres temes per a nosaltres importants, com és la situació de 
l’aparcament del Rastre i de la zona blava, que ara per ara crec que s’ha de resoldre perquè del que s’havia 
de fer, finalment, no s’ha fet el pàrquing però sí s’ha ampliat la zona blava a la zona del Temple i també a la 
zona de Ferreries s’ha ampliat totes les tardes i tots els dissabtes que abans no es pagava i, per tant, 
nosaltres considerem que si se’ls hi ha ampliat aquests guanys, aquests beneficis a aquesta empresa, 
també hauria de fer l’aparcament que es va pactar, per tant jo crec que això també és molt important.  
 
Tampoc ens han dit res de l’informe de l’interventor, no del 2011, sinó ja del dels pressupostos d’ara, que 
parla en relació al plans de sanejament de diferents empreses municipals, com és el cas de la Gumtsa.  
 
I sobretot, un altre del elements per a nosaltres molt importants és la elaboració del Pla estratègic, que era 
una cosa que compartíem des de fa molt de temps i que ara sembla ser que no està al damunt de la taula i 
el Pla estratègic, el que ens posaria ordre a aquest Ajuntament de tot el que hem dit tots, segurament seria, 
doncs, el tema del deute, com a arribat aquí i, sobretot, com fer-ho millor tots plegats de cara al futur per a 
que la ciutat vagi molt millor del que va. 
 
Per tant, aquesta era la rèplica que els hi volia fer, reconeixent tot allò que fan bé, però pensem que els 
pressupostos són millorables i com a oposició, per tant, els hi hem de dir i per això el nostre vot és negatiu. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Jordan. Els pressupostos són millorables 
segur, perquè jo parteixo d’una premissa i és que en aquesta vida tot és millorable i, per tant, segur que els 
pressupostos són millorables, que la regidora és millorable, que l’alcalde és millorable, inclús que la oposició 
és millorable. Tots som millorables, es veritat. 
 
Li agraeixo el reconeixement a les accions que entenc que siguin positives, malgrat siguin insuficients. L’únic 
que li puc, doncs, que són millors que les que en aquest sentit s’incorporaven al pressupost de l’any passat i 
esperem que l’any que ve poguéssim anar incorporant millores respecte a aquest. 
 
Amb el tema de la tarifa d’aigua, doncs, li dic que igualment. 
 
Amb el tema tant de les piscines, com de la zona blava, com d’aquests contractes que no estan, no tenen 
reflex pressupostari, és més, si que tenen reflex pressupostari perquè, per exemple, el de la zona blava té un 
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reflex pressupostari perquè suposa uns ingressos per a l’Ajuntament de Tortosa. Ingressos que vull recordar 
que també s’han millorat respecte als contractes anteriors. Però, en tot cas, d’això en tindran notícia, en 
tindrem notícia en aquest Ple, espero que properament, de totes les dues coses. 
 
Sí que és veritat que m’ha dit: no m’ha dit res respecte a l’informe de Intervenció. Respecte al del 2011, al 
tema aquell de que si l’auditoria era il·legal, ja li vaig dir en aquell moment. La regidora ho va explicar al 
Consell d’Administració de Gumtsa i si vol li tornarà a repetir l’explicació, que és òbvia i ja li vaig dir que no 
podia ser que una persona que firmés l’auditoria, firmés un document de la Gumtsa, perquè és motiu de que 
perdi la seva llicència com auditor, per tant, l’explicació li tornarà a donar al Consell d’Administració la 
mateixa regidora, però és òbvia, i també l’interventor en té coneixement. En tot cas, respecte a l’informe 
d’Intervenció d’aquest pressupost, dir-li que és informe favorable i que les observacions que fa, no només 
respecte a les societats municipals, jo crec que també ha sortit aquí, si es pot prescindir d’alguna societat o 
no, o que si, jo crec que el senyor Sabaté m’ha paregut entendre com que si no existís TortosaSport, els que 
paguen IVA deixarien de pagar IVA. Res més lluny de la realitat, no té res que veure.  
 
En tot cas, si que és veritat que, no precisament amb TortosaSport, però que hi ha algunes societats que 
tenen un gruix pressupostari molt petit i és possible que ens haguéssim de plantejar, en un futur, si les hem  
de dissoldre o no, perquè si una societat té un pressupost, fico una quantitat de menys de 100.000€, doncs, 
potser no té sentit que la mantinguéssim en la mateixa estructura societària. Però, en tot cas, jo crec que la 
regidora ho ha explicar molt bé, finalitza un procés que no vam iniciar ara amb el Pla d’ajust, que es va 
iniciar al primer pressupost que es va aprovar, ja que era la gradual supressió dels organismes autònoms.  
 
Els organismes autònoms era una fórmula que als anys 80 i principis del 90 havia tingut molta utilitat i 
s’havia aplicat a molts ajuntaments. Pràcticament, és una fórmula que ha desaparegut dels ajuntaments i 
ha estat substituïda o bé per societats mercantils o per empreses públiques, les típiques EPEL’s. En el nostre 
cas ens havíem decantat per les societats mercantils i, per tant, és aquest procés de reestructuració. I si 
s’han de fer plans d’ajustament a cadascuna de les societats, doncs, es faran. Alguna inclús jo crec que ja 
l’havia presentat i també són plans que acabaran aprovant cadascuna de les juntes generals d’aquestes 
societats. I els hi vull recordar que, independentment de la composició del Consell d’Administració, on tots 
vostès estan representats, la Junta General de cadascuna d’aquestes societats és la que nosaltres estem 
aquí, és el nostre Ple. 
 
En tot cas, doncs, també agrair el to constructiu de la part de la seva aportació que ha estat així, en aquest 
sentit. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor Alcalde. A la regidora Matilde Villarroya, jo he dit 
que a nosaltres, al grup d’Esquerra Republicana, també ens preocupa i molt, o sigui, no ho he deixat com 
una cosa que fos de Convergència i Unió, que és qui dirigeix aquest Ajuntament, sinó que a nosaltres també 
ens preocupa, i molt, el gran endeutament que arrosseguem. Vull dir, estem en una situació d’emergència 
financera. Això és el que he dit. I amb l’exemple que vostè ha ficat, és gràfic, però a mi no me l’apliqui, 
perquè jo no era abans el president de l’escala. 
 
Respecte a les reflexions que es fan en comparacions amb abans està bé, no?, que poguéssim comparar 
amb abans i això, però jo crec que no ha de ser l’argument. Jo crec que l’argument principal és cap on hem 
de caminar, vull dir, i si aquest caminar és de cara a que eixuguéssim deute i que poguéssim destinar més 
diners a inversions i que vagi augmentant això i destinéssim menys diners a pagar interessos, jo crec que 
això és el desitjable. Per tant, jo crec que en això ens trobaran sempre. 
 
I, per acabar, no té res a veure amb els pressupostos, però comentar el de l’enllumenat, senyor alcalde, no? 
I suposo que ho hauran fet, però amb aquest nou enllumenat que s’ha de ficar a la pràctica, una aportació 
constructiva: allà on hi hagi un pas zebra, sobretot, que hi hagi llum, perquè jo i altres persones ens hem 
endut més d’un ensurt perquè hi ha algun pas zebra que no hi ha la farola encesa i és perillós. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies per les seves aportacions, senyor Monclús. 
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Amb el tema de l’enllumenat ja tindran ocasió d’analitzar-ho i de fer-ho i segurament em seran ben vingudes 
totes les aportacions que es puguin fer al respecte. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Moltes gràcies. Crec que potser ens hauríem de deixar 
estar de comparatives de juntes veïnals, tot i que les explicacions, des del punt de vista pedagògic sempre 
són molt útils, perquè sinó ens enredarem, perquè sinó després al final potser resultarà que l’actual junta 
veïnal va substituir a una que, a la vegada, havia substituït després de 20 anys a l’actual i llavors ens farem 
un embolic, és a dir, estem al 2012 i vostès porten 6 anys al Govern municipal i han d’afrontar les 
responsabilitats i les dificultats. I la nostra missió, perquè així ho ha volgut la ciutadania, és exercir l’oposició 
i el control del que vostès estan fent. 
 
Bé, dit això, jo no he ficat en qüestió les modificacions del pressupost com un instrument de gestió 
pressupostària. Les conec bé i poden ser per transferència de crèdit, poden ser per majors ingressos o 
poden ser per aplicació de superàvit, que aquest no és el cas perquè el 2010 ja el vam tancar en un dèficit 
negatiu de Tresoreria. L’únic que he dit és de que, tot i que sigui legítim que es pugui fer per Decret 
d’Alcaldia, crec que la pràctica gairebé sistemàtica de les modificacions de Decret per Alcaldia, encara que 
sigui legítim, doncs, crec que seria molt millor que poguéssim, alguna vegada, o resumides, o agrupades, 
que les poguéssim comentar en sessió plenària, perquè és veritat de que els Decrets es donen compte en el 
Ple, però és una dació de comptes, no és un punt de debat que poguéssim comentar els temes. 
 
Jo una vegada vaig dir, fent referència a La Trinca, que tant si és de dia com si és de nit la culpa és del 
tripartit i això vostès, sistemàticament, sempre ho deien. Tot era culpa del tripartit. Ara la culpa és de 
Madrid. Tant si és de dia com si és de nit, la culpa és de Madrid, això sí que ho deia La Trinca. 
 
Bé, serà perquè ha canviat el color polític de la Generalitat. Això és el que estic dient. Nosaltres no riem les 
gràcies de Madrid. Com hem de riure les gràcies de Madrid?, d’un Govern neoliberal, d’un Govern que està 
retallant l’estat del benestar que tants anys ens ha costat. En tot cas, són vostès, els de Convergència i Unió, 
que han donat suport a retallades en avanços socials i, en concret, una de molt concreta, la reforma laboral, 
tot i el dictamen d’inconstitucionalitat del Consell Consultiu de la Generalitat. 
 
Per tant, nosaltres no riem cap gràcia a ningú. El que diem és que s’ha de..., i no és ara que ho diem. Quan 
ja van anar bé les retallades de cara a les escoles de música, les escoles bressol, les retallades en sanitat, 
en la Plataforma de Defensa per la Salut assistents en aquesta seu del plenari de l’Ajuntament, ja ho dèiem. 
 
Finalment, pel que fa a les EMD’s, la liquidació hi ha dos vies als convenis de finançament de les Entitats 
Municipals Descentralitzades. Una d’ordinària, a través d’una fórmula polinòmica i estarem a temps a la 
liquidació, o sigui, això són faves comptades. Després n’hi ha una altra de fórmula de finançament de les 
EMD’s per inversions exclusivament, que hi ha una altra fórmula polinòmica que si el resultat és zero, 
expressament es diu que s’han de garantir, en el cas de Jesús 300.000€ i en el cas de les EMD’s de Bítem i 
de Campredó, 70.000€. No ens referim a la font de finançament ordinària. Ens estem referint a 
l’incompliment de la part de les inversions. Això és el que ens estem referint. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Gràcies senyor Sabaté. Molt breument, respecte al tema dels 
decrets, les modificacions pressupostàries per decret i les que vénen. Miri, escolti, tenen oportunitat de 
debatre-les totes, perquè a cada Ple que hi ha de dació de comptes, a cada Ple que hi ha de dació de 
comptes hi ha precs i preguntes, per tant, no és excusa de dir: és que no en podem parlar. A cada Ple que ve 
un Decret de modificació pressupostària vostès, als tres, als cinc, als quinze punts de l’ordre del dia després 
tenen un punt que es diu “precs i preguntes” i el poden utilitzar. Fins ara no l’han utilitzat mai. L’han utilitzat 
per a altres coses, però no per interessar-se sobre les modificacions pressupostàries. Ho poden fer. És més, 
a la vegada tenen la Comissió Informativa i li poden demanar explicacions a la..., sí que és veritat que allí no 
hi ha televisió, però tenen la Comissió Informativa que li poden demanar explicacions a la regidora i tampoc 
no ho han fet. Vol dir que, home, no és un procediment diferent del que es marqui a altres ajuntaments. És 
el procediment que tenim i que del que ens dotem per fer les modificacions pressupostàries. 
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Aquelles modificacions pressupostàries que d’acord amb la Llei diuen que s’han de portar al Ple, es porten 
al Ple i aquelles que diuen, no a l’Ajuntament de Tortosa, a l’Ajuntament de Tortosa, a l’Ajuntament de 
Barcelona o a l’ajuntament de qualsevol municipi de l’Estat espanyol diu que es poden fer o s’han de fer per 
decret, doncs, es fan per decret. No és res excepcional. I es pot discutir. 
 
Respecte que si la culpa era del tripartit o si ara és de Madrid. Escolti, les culpes les té qui les té, però 
independentment qui les té, sempre les valora el mateix, que és el poble sobirà. I les valora i, per tant, a 
vegades les valoracions no ens agraden i a vegades ens agraden més. A mi no sempre m’agraden, però 
sempre les respecto. Per tant, les valoracions són aquestes. 
 
El de Madrid. Vostè em diu: no, és que això depèn del color polític perquè vostès, segons quin Govern hi ha a 
la Generalitat, diu una cosa o no, i a Madrid nosaltres ja protestem a Madrid. Home, jo no el vaig sentir a 
vostè protestar quan el Partit Socialista va reduir un 5% del sou dels funcionaris. Ni el vaig sentir solidaritzar-
se amb els treballadors públics quan el Partit Socialista va reduir un 5% dels funcionaris. I ara sí que l’he 
sentit quan el Partit Popular ha reduït un 6,17% el sou dels funcionaris reduint la paga extra, no, no l’he 
sentit. L’he sentit ara, però no el vaig sentir, quan dic a vostè, dic al grup Socialista d’aquell moment a 
l’Ajuntament de Tortosa o a qualsevol altre ajuntament, però en tot cas, estem a l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Jo el que els dic és que la situació actual no és un tema de partits, és que s’equivoquen. És que el problema 
de la relació i del sistema de finançament que té la Generalitat de Catalunya no és un problema de que si 
governa el Partit Popular o governa el Partit Socialista, perquè l’actual sistema de finançament, l’actual 
sistema de finançament el va aprovar el Partit Socialista, per tant, no és un problema de partits, és un 
problema de relació d’Estat espanyol envers a Catalunya; i Estat espanyol envers a, en conjunt, les 
comunitats autònomes i, per tant, jo no els hi estic dient que es critiqui a Madrid per una qüestió partidista o 
no partidista, o per si hi ha un Govern neoliberal o si hi ha una Govern socialista. Jo els hi dic que, 
objectivament, la Generalitat de Catalunya té un dèficit estructural en el seu finançament. I això fa que, 
aquest dèficit estructural, en una situació de crisi econòmica i de sobreendeutament de la mateixa 
institució, grinyoli de forma espectacular. Però això no és una qüestió de si governen uns o governen els 
altres. És una qüestió de que si creiem o no creiem amb les institucions del nostre país i si pensem que les 
institucions del nostre país estan ben finançades o estan mal finançades. I nosaltres, en aquest cas, jo crec 
que estan mal finançades i, al estar mal finançades, és el mateix que governi un partit o l’altre, perquè sap 
el que diuen tots? Apliquem la llei. Sap el que diu el senyor Montoro constantment? Apliquem la llei i, a més 
a més, amb aquell somriure que sol fer el ministre, em diu: y una Ley que no hice yo. Per tant, la relació, 
dissortadament, independentment del que vostès vulguin vendre i avui no és el moment de debatre 
aquestes qüestions a un debat de pressupostos a l’Ajuntament, la relació de l’Estat espanyol envers a 
Catalunya sobrepassa els partits polítics. 
 
Però, en tot cas, a efectes pressupostaris jo l’únic que puc desitjar és que les previsions que ha fet el Govern 
espanyol en aquests moments, al menys pel que sigui a la participació de tributs de l’Estat, es compleixi, 
perquè si no es compleixin, doncs, ens trobarem amb la situació que ens vam trobar al 2010 i al 2011 quan 
es van liquidar les participacions negatives del 2008 i del 2009. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, molt ràpidament. Deixo el dels proveïdors, el de les 
despeses protocol·làries i torno al tema que jo crec que jo he dit bastant clar que em sobtava que una 
partida per a l’atenció als gossos estigués dotada amb 74.000€ i en canvi altres per a entitats socials 
estaven dotades amb 91.000€, un poquet més. Únicament he dit això. Vostè després m’ha explicat molt bé 
per a que serveix una gossera, la necessitat de la gossera, però jo ja ho sabia i ho sabem tots això. Jo no li 
he preguntat això. Jo li he dit: miri, em pareix desequilibrat. Punto. Però, perquè funciona una gossera, 
perquè l’Ajuntament s’ha fet càrrec i tot això ja ho sabíem.  
 
Jo li agraeixo l’explicació i l’ampliació, però jo sols he parlat d’aquest punt. Que veig un desequilibri i vostè 
ens ha donat la raó a mi i al senyor quan ens diu: estic disposat a que reduíssiu aquesta, ens ha donat la 
raó, per tant, no ens expliqui per a que cal una gossera que ja ho sabem, home. Vostè ens ha de donar la raó 
i ja en parlarem, però jo vull aclarir que l’únic que dic és això.  
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Com per exemple, amb el tema de les 20 modificacions per Decret d’Alcaldia. Jo he dit que ha sortit aquí, 
però em pareix molt correcte si s’han fet. Motius deuen haver i punt. No he dit més, no?, o sigui, no vaig més 
enllà del que pareix que vostè s’entén. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies.  
 
Disculpi si li he donat una explicació sobre la utilitat dels centres de recollida d’animals que no calia. Jo li 
deia perquè.... Em veig capaç de parlar de moltes coses, però parlar 15 minuts de gats i gossos i gosseres, 
no tinc tanta capacitat, no l’enganyo. Però, en tot cas, no és que li hagi donat la raó, jo crec que estan ben 
utilitzats, crec. Però tanmateix com que entenc que la reflexió que fa el senyor Monclús i la que fa vostè 
poden tenir un fons, jo els hi dic, els hi faig un oferiment... Com diu senyora Gamundi? No, jo els hi dic, miri, 
ho fem així de fàcil, com que vostès creuen que aquesta partida, jo no, jo estic disposat a renunciar, jo crec 
que no està sobredotada, però vostès i vostès creuen que està sobredotada, jo el que els hi dic és: estic 
disposat a parlar-ne. Si hi ha un consens entre els grups de l’oposició, la reduïm i apliquem aquests recursos 
a aquella partida que vostès creguin que està infradotada. Aquest és l’oferiment que els hi he fet i ja està, ho 
deixem aquí. I l’any que ve en parlarem. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Molt telegràficament, per algunes al·lusions molt directes. 
 
Vostè diu que no em va sentir en l’anterior etapa, quan les retallades als funcionaris. Jo li puc assegurar que 
tant en l’anterior etapa com en l’actual etapa, totes les mobilitzacions al voltant de les retallades ens drets 
socials jo he estat al carrer, al costat dels sindicats i dels treballadors i a vostè no l’he vist. Només això. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Sabaté. Jo li puc dir que vostè pot ficar la 
pancarta, però si a l’hora de prémer el botó, prem el botó, doncs, vostè prem el botó de sí, i vostè va prémer, 
vostè, el Partit Socialista va decidir retallar el sou dels treballadors un 5%. 
 
I vostè diu que estava a les manifestacions. Jo no li vull ficar el dubte. Jo no vaig veure a ningú del grup 
municipal Socialista a les manifestacions en aquell moment. No, no, no en vaig veure cap, no en vaig veure 
cap, no en vaig veure cap, cap. No en vaig veure cap, senyor Sabaté, no, no. I això és tan fàcil... És que al 
final la gent es pensarà que els prenen per tontos, que no tenen memòria. I la gent en té de memòria. I els 
treballadors d’aquesta casa en tenen de memòria, senyor Sabaté, en tenen de memòria els treballadors 
d’aquesta casa i saben quina va ser la posició del Partit Socialista. Que els hi agradava? Doncs, segurament 
com no els hi deu agradar als que ho fan ara. Segurament. Ara, els que ho fan ara el que no fan, com vostè 
diu, és fer-ho i després acabar, traure’s la jaqueta, traure’s l’americana, traure’s la corbata, ficar-se una 
jaqueta i anar-se’n a la manifestació. Que això és el que interpreto que feien alguns socialistes quan el seu 
Govern estava fent això. I aquest és un debat així de senzill.  
 
I els drets laborals dels funcionaris, quan es governa, senyor Sabaté, no es defensen als carrers. Quan es 
governa, els drets laborals es defensen aprovant les lleis i aprovant els pressupostos, per tant, el que espera 
la gent d’un governant és que defensi els seus drets amb els seus actes, no amb les manifestacions de cap 
de setmana o de la tarde a partir de les 6 de la tarde. 
 
A mi, aquells governs, que interpreto que és el que vostè diu del Partit Socialista, que pel matí legislen d’una 
forma i per la tarda van a la pancarta tenen la credibilitat que tenen i la gent els hi va reconèixer la 
credibilitat que els hi va reconèixer quan van fer això, entén? Per tant, jo tinc la responsabilitat de governar i 
tenint la responsabilitat de governar jo he de prendre les mesures en l’àmbit laboral les que em corresponen 
a mi, que són les referents als treballadors de l’Ajuntament de Tortosa, a través del pressupost, no anant a 
la manifestació. Aquesta és la diferència entre els uns i els altres. 
 
Té la paraula el senyor Sabaté.  
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Senyor Sabaté, jo li donaré la paraula, com pot apreciar, no tinc cap pressa, tantes vegades com faci falta, 
però també sap que, igual com quan presenta vostè una moció tanca vostè el debat, quan és una proposta 
que ve del Govern municipal com és els pressupostos, tancarà un servidor el debat. Té la paraula el senyor 
Sabaté. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Aquesta observació, si vol, se la pot estalviar cada vegada 
que jo parli perquè cada vegada ho diu i ja ho sabem això. I jo també tinc moltes ganes d’acabar aquesta 
sessió plenària, que ja és molt llarga i em sembla que em tingut un debat ampli sobre els pressupostos. 
 
Però jo li vull dir, senyor alcalde, que vostès han premut el botó amb l’atac més important que ha tingut la 
classe treballadora votant a favor d’una reforma laboral que trau i sostreu els drets conquerits pels 
treballadors en aquest país. Ha premut el botó i no ha anat a les manifestacions. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Sabaté. Nosaltres hem premut el botó en 
el cas de la reforma laboral que..., senyora Gamundi, si vol li dono la paraula quan cregui convenient. Moltes 
gràcies, senyora Gamundi. 
 
Hem premut el botó en el cas de la reforma laboral. Una reforma laboral que és millorable, és millorable. En 
tot cas, ja veurem com acaba evolucionant i quin efecte té sobre la contractació però, en tot cas, el que li dic 
és que al Partit Socialista no el vam sentir quan va retallar un 5% del sou dels treballadors. I ara el veiem a 
totes les manifestacions quan el Partit Popular retalla el 6,17% del sou. En tot cas, aquesta és la diferència. 
 
I sobre la coherència política de les nostres formacions polítiques i de les nostres personals, la gent la sap, 
la coneix i la jutja, i ja li he dit abans. I de vegades, com la jutja, a mi no m’agradarà, però l’he d’acceptar. I 
de vegades m’agradarà i també l’accepto. Aquesta és la riquesa del sistema amb que ens hem dotat. 
 
En tot cas, intentaré no advertir-li d’aquelles coses que tinc coneixement que vostè és plenament 
coneixedor. 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 12 vots a 
favor, corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU, 1 abstenció corresponent al 
membre de la corporació del grup municipal del PP i 8 vots en contra corresponents als membres de la 
corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2) i I-ET-E (2) i PxC (1). 
 
 
 
07 - DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE L’EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS, SL PER A LA 
CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI PER IMPORT DE 400.000,00 EUROS. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’acord adoptat pel Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Serveis Públics, SL, adoptat en 
sessió de 17 de desembre de 2012, pel qual s’eleva a l’Ajuntament de Tortosa proposta de ratificació de la 
subscripció, amb l’entitat financera Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja 
(IBERCAJA), d’un préstec per import de 400.000,00 euros, amb destinació al finançament d’inversions 
previstes per l’esmentada societat. 
 
Vist que l’estat de previsió de despeses i ingressos de l’esmentada societat per a l’exercici de 2013, a 
aprovar conjuntament amb el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a 2013, inclou la concertació del 
préstec referit amb la finalitat abans assenyalada. 
 
Vist l’informe de la Interventora accidental d’aquest Ajuntament i el dictamen favorable emès per la 
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Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Interns, en sessió de data 24 de desembre de 2012. 
 
Atès allò previst en l’article 54 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. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Ratificar l’acord adoptat per la societat mercantil de capital íntegrament municipal “Empresa 
Municipal de Serveis Públics, SL” per concertar un préstec a llarg termini per import de 400.000,00 euros, 
amb subjecció a les condicions financeres que seguidament s’indiquen. 
 
Condicions financeres 
 
- Import de l’operació: 400.000,00 euros. 
- Termini: 7 anys.  
- Carència: No n’hi ha. 
- Període d’amortització: Mensual. 
- Tipus d’interès nominal: EURIBOR a 6 mesos + diferencial ICO 3,3%. + diferencial 2,4% Ibercaja 
- Comissió d’obertura: 0,00%. 
- Comissió de disponibilitat: 0%. 
- Comissió d’administració: 0%. 
- Comissió per cancel·lació anticipada: 0%. 
- Comissió de despeses d’estudi: 0%. 
- Fedatari públic: Notari, els honoraris del qual seran a càrrec de l’EMSP, SL 
 
Segon - Donar compte del present acord a l’Empresa Municipal de Serveis Públics, SL ”. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, tant en el punt 7 com en el 8 
el nostre grup s’abstindrà. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: També. En el punt 7 i en el 8 ens abstenim. 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 17 vots a 
favor, corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), PP (1) i PxC 
(1), i 4 abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d'ERC (2) i I-ET-E (2).  
 
 
 
08 - DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE GESAT, SAM D’APROVACIÓ 
DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI PER IMPORT DE 1.000.000,00 EUROS. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’acord del Consell d’Administració de GESAT, SAM adoptat en sessió del dia 20 de desembre de 2012, 
pel qual s’aprova concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, per import de 
1.000.000,00 euros amb Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., per atendre durant l’exercici 2013 
necessitats transitòries de tresoreria. 
 
Vist l’informe d’Intervenció d’aquest Ajuntament i el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Serveis Centrals, emès en sessió de 24 de desembre de 2012. 
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Atès allò previst en l’article 54 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. 
 
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. Autoritzar Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM concertació, amb Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A., d’una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, per import de 
1.000.000,00 euros, per atendre, durant l’exercici 2013, necessitats transitòries de tresoreria, amb les 
següents condicions financeres: 
 

Import: 

Termini: 

Tipus d’interès:  

Comissió d’obertura:  

Comissió disponibilitat: 

Resta comissions: 

 Formalització: 

1.000.000,00 euros 

1 any. Venciment a 31 de desembre de 2013 

Euribor a tres mesos + 5,25% 

0,75% 

0,75% trimestral 

Exempt 

Davant notari 

 
Segon. Donar compte del present acord de ratificació a GESAT, SAM. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: És la pòlissa de cada any. 
 
Entenc que el sentit del vot es pot reproduir respecte a l’anterior punt. 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 17 vots a 
favor, corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), PP (1) i PxC 
(1), i 4 abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d'ERC (2) i I-ET-E (2). 

 
 

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