
 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

20 / 2013 
 
 
 
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 
 

 
Tortosa, essent les disset hores i vuit 
minuts del dia vint-i-vuit de novembre de 
dos mil tretze, 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 sota el 
següent 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
   
01 - Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal. 
 
02 - Dictamen d’aprovació del Pla econòmic financer. 
 
03 - Dictamen d’aprovació inicial del Pressupost general per a l’exercici 2014. 

 
*-*-* 

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

 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Amb caràcter previ a la exposició dels corresponents assumptes de l’ordre del dia, el senyor 
alcalde fa la següent explicació: Tenen 3 punts de l’ordre del dia que són, si els hi sembla, 
malgrat després féssim les votacions per separat, tal i com toca, el que faríem, el debat el 
podríem agrupar perquè, de fet, tot està vinculat al pressupost. 
Els punts són l’aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal, el dictamen 
d’aprovació del Pla econòmic i financer i el dictamen d’aprovació inicial del pressupost general 
de l’exercici 2013. La votació la farem després per separat, però el debat ja el fem 
conjuntament. 
 
 
 
01 - DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX 
DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA CONSISTENT EN L’AMORTITZACIÓ DE LES DIFERENTS PLACES 
QUE ES TROBEN VACANTS PER JUBILACIÓ, 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, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ El Ple de l’Ajuntament de Tortosa, en sessió de data 28 de desembre de 2012, aprovà el 
pressupost i la plantilla de personal de l’Ajuntament de Tortosa per a l’exercici 2013, havent 
estat  publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 23 de data 28 de gener 
de 2013. 
 
A la plantilla de personal laboral fix existeixen diferents places vacants amb motiu de la 
jubilació,  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: 
 
Personal laboral fix: 
 
Àrea de l’Espai Públic: 
Un lloc de treball corresponent a la categoria de personal d’oficis, grup de titulació AAP, 
denominació operari/a, adscrit al Departament de Logística i Manteniment, ocupat pel senyor 
Juan José Fabregat Curto fins al 20/06/2013, data de la seva jubilació. 
 
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 Chavarria Sol fins al 28/05/2013, data de la seva jubilació. 
 
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 Aspa Della fins al 18/12/2012, data en que se li reconeix la incapacitat 
permanent en el grau d’absoluta. 
 
Àrea de Serveis a les Persones: 
Un lloc de treball corresponent a la categoria de personal comeses especials, grup de titulació 
A2, denominació treballador/a social, adscrit al Departament d’Acció Social i Sanitat, ocupat 
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per la senyora Inmaculada Medina Zaragoza fins al 30/09/2013, data de finalització de la 
comissió de serveis que tenia atorgada. 
 
Àrea de Promoció de la Ciutat: 
Un lloc de treball corresponent a la categoria de personal d’oficis, grup de titulació AAP, 
denominació conserge instal·lacions municipals, adscrit al Centre de Formació Ocupacional, 
ocupat pel senyor Antonio Pérez Pérez fins al 02/08/2013, data de la seva jubilació. 
 
Ateses les necessitats actuals de personal d’aquest Ajuntament, en relació a la plantilla de 
personal laboral fix 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 25 de novembre de 
2013. 
 
Al Ple de la corporació es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER - Aprovar l’expedient de modificació de la vigent plantilla de personal laboral fix 
d’aquest Ajuntament, aprovada pel Ple de la corporació conjuntament amb el Pressupost 
general per a l’exercici 2013, consistent en l’amortització de diferents places vacants amb 
motiu de la jubilació, la incapacitat permanent en el grau d’absoluta i/o el canvi de la situació 
administrativa de les persones que ocupaven les mateixes d’acord amb el següent detall:  
 
Àrea de l’Espai Públic: 
Un lloc de treball corresponent a la categoria de personal d’oficis, grup de titulació AAP, 
denominació operari/a, adscrit al Departament de Logística i Manteniment, ocupat pel senyor 
Juan José Fabregat Curto fins al 20/06/2013, data de la seva jubilació. 
 
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 Chavarria Sol fins al 28/05/2013, data de la seva jubilació. 
 
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 Aspa Della fins al 18/12/2012, data en que se li reconeix la incapacitat 
permanent en el grau d’absoluta. 
 
Àrea de Serveis a les Persones: 
Un lloc de treball corresponent a la categoria de personal comeses especials, grup de titulació 
A2, denominació treballador/a social, adscrit al Departament d’Acció Social i Sanitat, ocupat 
per la senyora Inmaculada Medina Zaragoza fins al 30/09/2013, data de finalització de la 
comissió de serveis que tenia atorgada. 
 
Àrea de Promoció de la Ciutat: 
Un lloc de treball corresponent a la categoria de personal d’oficis, grup de titulació AAP, 
denominació conserge instal·lacions municipals, adscrit al Centre de Formació Ocupacional, 
ocupat pel senyor Antonio Pérez Pérez fins al 02/08/2013, 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, 

   3 



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.  
 
PLANTILLA 2014 
PERSONAL FUNCIONARI 
Escala subescala classe grup Categoria places vacants
habilitats nacionals   A1 Secretari 1 1
"        "   A1 Interventor 1 1
"        "   A1 Tresorer 1 0
Administració general tècnica  A1 Tècnic 3 0
“        “ gestió  A2 Gestió 4 0
"        " administrativa  C1 Administratiu 11 1
"        " auxiliar  C2 Auxiliar 32 11
"        " subalterna  AAP Subaltern 3 1
Administració 
especial 

tècnica tècnics superiors A1 Arquitecte 3 1

"        " " " A1 Economista 1 0
"        "  " A1 Informàtic 1 0
"        " " " A1 Medi ambient 1 0
"        " " " A1 Tècnic Activitats 

Culturals, Turístiques i 
Joventut. 

1 1

"        " " tècnics mitjans A2 Arquitec. Tèc. 2 1
"        "   A2 Medi ambient 1 0
"        " " " A2 Assistent social 1 0
"        " " auxiliars tècnics C1 Delineant 4 0
"        " serveis 

especials 
policia local A2 Inspector 1 0

"        "   C1 Coordinador Protecció 
Civil 

1 1

"        " " " C1 Sotsinspector 3 0
"        " " " C1 Sergent 1 0
"        " " " C2 Caporal 6 0

"        " " " C2 Agent 48 0
"        " " Comeses 

especials 
A2 Bibliotecari/a 3 0

"        "   A2 Responsable de 
protocol 

1 0

"        "   C2 Inspector rendes 1 0
"        " " " C2 Inspector d'obres 1 0
"        " " " C2 Administr. serveis 1 0
"        " " personal d’oficis AAP Operari 1 0
TOTAL      
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PLANTILLA 2014 
PERSONAL LABORAL FIX 
Categoria tit. denominació Llocs vacant
Tècnics Superiors A1 Titulat/da superior 6 4
“ Mitjans A2 Diplomat/da 1 1
“ Auxiliars tècnics C1 op. Informàtic 1 0
“ " C1 tèc. aux. sistemes 5 3
pers. Administratius C1 Administratiu/va 1 0
“ Auxiliars C2 Auxiliar 2 2 
“ Subalterns AAP Conserge 2 2
pers. Comeses pers. Comeses A1 Arxiver 1 1
  A2 Diplomat/da Treball Social 2 2
“ “ A2 Educador/a 3 3
“ “ A2 Tècnic/a en turisme 1 0
  A2 Tècnic mitjà unitat festes 1 1
  A2 Tècnic de joventut 1 1
  C1 Delineant/a 2 2
“ “ C1 Tec. Auxiliar Turisme 1 0
“ “ C1 Coordinador - Director Fires 1 0
“ “ C2 Auxiliar de turisme 3 3
“ “ C2 Auxiliar de comunicació 1 1
“ “ C2 Recepcionista 1 0
  C2 Auxiliar comercial 1 1
“  “ AAP Controlador serveis de via pública 1 1
pers. Oficis pers. Oficis C1 Encarregat/da 2 0
" " C2 oficial 1ª 13 3
" " C2 oficial 2ª 12 7
" " AAP Vigilant/a 1 0
" " AAP Operari/a esp. 2 0
" " AAP Operari/a 10 5
TOTAL     

 
 
PLANTILLA  2014 
PERSONAL EVENTUAL 
Denominació llocs 
Cap de premsa  1 

Cap de Gabinet d’Alcaldia 1 

TOTAL 2 

” 
 

*-*-* 
 

Intervenció de la Sra. Villarroya 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora, senyora Matilde Villarroya i Martínez: 
Gràcies senyor alcalde. Bé, regidores, regidors, com bé ha dit el senyor alcalde, portem per setè 
any consecutiu l’aprovació del pressupost de l’Ajuntament de Tortosa. Portem 3 punts a l’ordre 
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del dia, el primer és l’aprovació de la plantilla, el segon és el Pla econòmic i financer que, com 
vostès ja saben i s’ha comentat en Comissió, aquests dos punts deriven de la pròpia aprovació 
del pressupost i, per tant, els explicaré conjuntament amb la presentació del pressupost. 
 
Bé, una mica, ficant una mica en context la situació en la que ens trobem, a ningú se li escapa 
que la situació econòmica continua essent una situació complicada i no presenta símptomes 
de millora, però entenem que els esforços de contenció que s’han estat realitzant durant els 
últims exercicis, doncs, estan donant actualment els seus fruits. I conseqüència d’això, 
principalment derivats d’una millora en el que és tota la gestió tributària i, d’altra banda, d’una 
racionalització del que són les despeses, podem afrontar aquest pressupost sense ajustos 
nous i amb unes bases racionals per tirar endavant els pressupostos que vindran més 
endavant. 
 
D’altra banda, com a trets una mica condicionats a aquest pressupost, també m’agradaria 
mencionar abans de passar als diferents capítols que continuem amb la política d’intervenció 
que està duent a terme el Govern central, doncs el nostre pressupost s’emmarca dintre un 
marc pressupostari i proporcionar informació al Govern central a través de diferents 
mecanismes de planificació que a la vegada, malgrat constrènyer-nos molt i obligar-nos molt a 
complir, perquè ja sabem que per exemple al Pla d’ajust el tenim planificat a 10 anys i això el 
que fa és que les nostres desviacions de pressupost siguin molt justes, estiguéssim parlant 
d’un pressupost captiu, llavors en certa manera també ens han obligat a complir molt amb els 
terminis i jo crec que és el primer any que podem dir que estem aprovant el pressupost durant 
el mes de novembre, el qual doncs també és una bona notícia per a nosaltres. 
 
De totes maneres, considerem que el pressupost que avui els hi presentem és un pressupost 
equilibrat, un pressupost racional i que on els ingressos i les despeses, doncs, estan totalment 
ajustats i responen als requeriments que tenim. 
 
Com a trets més significatius diferenciaria entre la part d’ingressos i la part de despeses. Pel 
que fa referència a la part d’ingressos, potser el tret més significatiu és l’increment del capítol 
corresponent al capítol 1, que és el dels impostos indirectes. I en aquest sentit, aquest 
increment és fruit, principalment, doncs de la labor tan important que s’està fent des del 
departament de Gestió d’Ingressos, des d’aquí aprofito també per felicitar-los per la gran tasca 
que estan realitzant, juntament amb BASE i amb Gerència del Cadastre, que tots junts han 
aconseguit, en certa manera, gestionar millor tot el que és la recaptació tributària, tota la part 
tributària i aconseguir no incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans, malgrat tot, 
incrementar el que són els ingressos derivats d’aquests impostos. 
 
I d’altra banda, un altre tret significatiu correspon a les despeses. Entenem que aquest any és 
el primer pressupost on pràcticament no hi ha ajustos en el tema de les despeses, tots els 
ajustos són fruit de la racionalització, principalment dels contractes de serveis, en els quals es 
racionalitza el contracte i, d’altra banda, sense afectar al servei. 
D’altra banda, es mantenen tot el que són les actuacions de foment, especialment referides a 
les aportacions al teixit associatiu.  
 
I d’altra banda, jo crec que un dels trets més remarcables d’aquest pressupost és la gran 
reducció del deute que es realitza durant aquest any. Com saben, un dels objectius del mandat, 
tant de l’alcalde Ferran Bel com meu, és aconseguir deixar el deute de l’Ajuntament no superior 
al deute que ens vam trobar quan nosaltres vam entrar a governar. I estem complint amb els 
propòsits i esperem que d’aquí a un any, quan portéssim a aprovació el proper pressupost, els 
hi poguéssim donar la notícia que realment el deute de l’Ajuntament és inferior, aquell any, que 
el deute que vam trobar a l’any 2007. 
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Dit tot això una mica a mode resum, entraria en el que són cadascun dels capítols, al detall. I 
una mica també les diferències més substancials en relació a l’any anterior.  
 
Si comencem per l’estat d’ingressos, el que podrem veure és que el capítol 1, que és el que 
correspon als impostos indirectes, hi ha un increment important del 5,37%, donat que és un 
dels capítols que més pes al pressupost, representa una quantitat mol important, estem parlant 
de 14.301.254,80€. Això és atribuïble principalment, com ja he mencionat abans, a la millora 
en la gestió tributària i, per tant, en tot el que correspon als ingressos derivats de l’impost de 
béns immobles. 
 
D’altra banda, pel que fa al capítol 2, com veuran hi ha una davallada en aquest capítol, passa 
a ser de 140.000€ i simplement és per ajustar-nos a les previsions que tenen. Com sabeu, com 
saben tot es tracta d’un impost directe que grava a les construccions i obres i amb la situació i 
la crisi actual que encara no veiem una mica el final, doncs, ens hem d’ajustar exactament al 
que nosaltres considerem que tindrem i, per tant, no volem en cap cas que aquests ingressos 
siguin inflats per a que després tinguéssim que ajustar el nostre pressupost. 
 
D’altra banda, pel que fa al capítol de les taxes en els ingressos veuran que hi ha una davallada 
en aquest capítol i és principalment atribuïble, com ja saben, a la baixada que hem fet en la 
taxa d’escombraries de cara als ciutadans, que és un 5% pel que fa referència a la taxa 
d’escombraries en particulars. 
 
Pel que fa referència també al que són les aportacions, també veuran un increment en el 
capítol 4. Aquest increment correspon a un increment en la participació dels tributs de l’Estat, 
que ha sigut una previsió molt conservadora, en cap cas hem volgut aplicar el que se suposa 
que aplicarà l’Estat i que ens han dit que seria un increment del 3,5. Hem fet una previsió molt 
més conservadora i hem aplicat un 1,82, per ajustar-ho una mica al que teníem i en cap cas 
després tinguéssim que reduir aquesta previsió, com a passat en alguns anys anteriors. 
 
D’altra banda, pel que fa referència al capítol 5, que són interessos, lloguers i dividents, aquí 
també tenim una baixada fruit principalment del que són la reducció dels tipus que s’està vivint 
en la zona euro. 
 
D’altra banda, pel que fa referència als ingressos de capital, com tenim l’alienació de béns, en 
aquest cas hem ajustat exactament el que sabem que succeirà, una altra cosa és que puguin 
passar altres coses, aquestes partides després es poden ampliar, però com el que volem és 
que els nostres pressupostos siguin molt ajustats, en cap cas hem volgut ficar res que no 
coneixíem que faríem, per tant, l’hem deixat en 140.000€. 
 
I finalment, les transferències de capital, que són aquelles que ens vénen principalment a 
través del Pla de foment de turisme, a través del FEADER o de la DAAM per a, per exemple, per 
a la seca  de la pauma o bé a través del PAM de la Diputació, doncs són les quantitats que 
nosaltres hem consignat en aquest pressupost i que es corresponen als 393.588,73€ que 
poden veure aquí. 
 
Finalment, al capítol 8 tenim 107.000€ i en el capítol 9 no hi ha cap aportació pel que fa 
referència als ingressos. 
 
Ja els hi remarco principalment que aquest estat d’ingressos és un estat molt ajustat. En cap 
cas s’ha fet una previsió a l’alça, al contrari, és una previsió molt prudent, que possiblement pot 
ser que sigui superior però que en cap cas hem volgut fer-la de manera superior a la que hem 
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ficat aquí per tal de després no tindre que ajustar les despeses corresponents. 
 
Pel que fa referència a l’estat de les despeses, com poden veure, hi ha alguns capítols que 
baixen, en el capítol 1 en concret hi ha una davallada deguda principalment a la política que 
s’està seguint en aquest Ajuntament en els últims anys i que corresponen a l’amortització de 
les vacants que es produeixen pel tema de jubilacions. O sigui, en la línia de l’aprimament de 
l’Administració, estem intentant ajustar al màxim el capítol de personal i, per tant, a això 
correspon aquesta davallada. En cap cas contempla cap tipus d’acomiadament, sinó 
simplement amortitzacions de les places de personal que ja s’ha jubilat. 
 
Pel que fa al capítol 2 veuran que hi ha una davallada del 3,68% i que és fruit, principalment, 
del que els hi comentava abans: de la racionalització dels contractes. Aquí el contractes s’han 
anat ajustant i finalment s’ha trobat els contractes coherents i adaptats als requeriments de la 
nostra ciutat.  
 
Pel capítol 3 també veuran que hi ha una baixada en els despeses i aquesta despesa és 
atribuïble, el que abans en el capítol d’ingressos ens podia perjudicar, en aquest cas ens 
beneficia.  La zona euro ha abaixat els tipus i, per tant, els interessos que nosaltres paguem del 
deute financer, en aquest cas baixar i, per tant, hi ha una reducció de 367.731 € en relació a 
l’any 2013.  
 
Pel que fa referència a les transferències corrents veuran que hi ha un increment i que respon, 
principalment, a l’increment que segons la fórmula del conveni amb les EMD’s ha de sortir. Per 
tant, hi ha un increment del 6,82% en aquest capítol. 
 
Això per les despeses corrents, per les despeses de capital, que saben que corresponen 
principalment a les inversions, podran veure que, igual que l’any precedent, les inversions són 
bastant reduïdes perquè el que es fa és, i a diferència d’altres anys, és no pressupostar les 
inversions que no sabem exactament que rebrem i, per tant, en el moment que rebéssim les 
subvencions serà el moment en que es ficaran al pressupost. És per això que vostès poden 
veure que les partides són reduïdes, però és perquè la subvenció encara no ha estat atorgada i, 
per tant, no volem que consti aquí fins que això no succeeixi.  
 
Això no vol dir que no es realitzaran inversions, evidentment, perquè saben que una part de les 
inversions també es realitza a partir de la incorporació de romanents d’anys anteriors i, per 
tant, aquí també part de les obres que es finançaran seran a partir d’aquests romanents. 
 
I per finalitzar, en el capítol 9 m’agradaria fer una especial menció i és que, el que els hi 
comentava abans, és el tema de l’amortització del deute i que en aquest any es produirà una 
amortització de deute de 5.227.704,59. Jo crec que és l’amortització major de deute, o sigui, 
reducció de deute major que ha patit aquest Ajuntament i que, per tant, crec que és fruit de la 
política que està realitzant de racionalització i de millora dels ingressos. 
 
D’altra banda, no haguéssim pogut fer front a aquest increment d’1.500.000 de reducció de 
deute si no haguéssim pogut fer tota la feina que els hi deia prèvia, haver fet els deutes 
prèviament en exercicis anteriors. Per això, en resum i una vegada mirat el detall de tots els 
capítols, reitero el convenciment de que es tracta d’un pressupost equilibrat, racional i que està 
assentant les bases per a futurs pressupostos. 
 
I aprofito, abans que em tragui la paraula l’alcalde, per agrair la feina realitzada a tota l’Àrea 
d’Intervenció, Tresoreria i l’àrea econòmica i Direcció Tècnica d’aquest Ajuntament, a més a 
més de la Gestió d’Ingressos, per tota la labor que s’ha realitzat i que ens ha permès, doncs, 
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aprovar aquest pressupost en dates tant aviat i, a més a més, de manera tan racional i la feina 
que estan realitzant. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, 
en principi dir que al punt 1 i al punt 2 ens abstindrem i després ja entrant directament en el 
tema dels pressupostos, a veure, diuen que Tortosa està fosca i la realitat no és que estigui 
fosca, la realitat és que mitja Tortosa està totalment a les fosques i l’altra mitja té poca llum. 
 
Al barri de Ferreries, a Remolins, a la Raval de Sant Llàtzer, fins i tot al parc municipal i a altres 
llocs de la ciutat, a molts veïns, per sortir o entrar de casa a partir de les 5 i mitja, les 6 de la 
tarde, els hi cal portar una llanterna perquè la foscor al carrer és absoluta.  
 
Diuen que Tortosa està bruta i la realitat és que hi ha llocs que fan fàstic. Li posaré només un 
exemple, al barri de Ferreries: contenidors on hi ha més brossa fora que dintre dels 
contenidors; gent que remena els contenidors a plena llum del dia i deixa la porqueria fora dels 
contenidors, fins el punt de que hi ha contenidors amb més brossa al terra, a la vorera que 
dintre. Divendres i dissabtes al matí, a primera hora i fins a qualsevol hora, es pot veure tot 
tipus de porqueria, des d’ampolles de vidre trencades fins a altres residus més humans al 
passeig de l’Ebre, al tram que va des de sota el pont de l’Estat, l’església del Roser, fins a l’inici 
del passeig, al costat d’una coneguda cafeteria, en fi, que tots coneixem i també al carrer Llarg 
de Sant Vicent i altres llocs del barri. 
 
Diuen que Tortosa està deixada i la realitat és que des de fa molts anys Tortosa està 
abandonada. Tortosa cau a trossos. Hi ha barris que són com un castell de cartes, que cau una 
carta i cauen totes; doncs bé, cau una casa i van caient totes. 
 
No tan sols a certs barris de la ciutat que tots coneixem, no cal aquí anomenar-ho, sinó fins i tot 
en ple centre de la ciutat: cada vegada que hi ha una ventada o que plou molt, cauen trossos 
de façanes, trossos de teulades i això és una cosa que passa des de fa molts anys i cada any 
passa el mateix. 
 
El descontrol i la passivitat no només d’aquest Govern, senyor alcalde no només de vostès, sinó 
també dels anteriors ha estat absoluta. Si des de fa anys s’hagués dedicat una partida 
pressupostària al tema del control dels edificis amb més anys, ara no ens trobaríem amb una 
ciutat que està caient a trossos. I tot això passa des de fa anys mentre, jo ho he pogut 
comprovar moltes vegades, tenim els serveis socials del nostre Ajuntament col·lapsats per 
immigrants exigint unes ajudes que els tortosins en molts casos no tenen. 
 
Si les grans quantitats de diners destinades a immigració durant tots aquests anys s’haguessin 
dedicat al manteniment de la nostra ciutat i per ajudar a les famílies tortosines, avui seríem 
una ciutat exemplar, que no ho som. 
 
 
Bé, un cop estudiat el pressupost que vostès presenten per a l’any 2014, en l’apartat dels 
ingressos ens criden l’atenció diversos punts. El primer és que el 25% del pressupost prové del 
Govern central en concepte de participació dels tributs de l’Estat, concretament 7.500.000€.  
 
També ens crida l’atenció l’espectacular davallada de les aportacions de la Generalitat de 
Catalunya, molt per sota de les de l’any passat. “Espanya ens roba” diuen alguns com si fos 
una mena de taula de multiplicar, però la realitat pura i dura és que la gran aportació al nostre 
pressupost ve del Govern central. Mentrestant, el senyor alcalde confessava fa pocs dies a la 
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premsa que si la Generalitat no ens paga el deute, entre 6 i 7 milions d’euros, no es podran fer 
les obres pendents del Pla integral del nucli antic, amb el qual l’abandonament d’aquest barri 
emblemàtic de la ciutat anirà a més. 
 
També cal recordar que el president Artur Mas a costelles nostres porta una llarga temporada 
d’excursió per Europa i altres llocs del món, intentant vendre els seus deliris i acompanyat de 
tot un seguit de col·laboradors, però sembla que aquests deliris no convencen a ningú. En lloc 
de vendre fum, probablement el que hauria de fer la Generalitat és pagar els deutes. 
 
Jo no sé si Espanya ens roba, no ho sé, espero que aviat ho sapiguem quan es publiquin les 
balances fiscals, però de moment el que sí tinc clar és qui ens roba, o qui ens posa la mà a la 
butxaca des de fa molts anys. 
 
L’altre punt dels ingressos que també ens ha cridat força l’atenció és l’espectacular augment 
per a la recaptació de l’impost de l’IBI. Sé que vostès ho justifiquen per la important labor de 
traure a la llum totes aquestes “vivendes” que no feien front a aquest impost, cosa que ens 
sembla molt correcta i ho agraïm, però això també vol dir que aquestes irregularitats fa anys 
que hi són i que fins que no s’han posat a la feina no han sortit a la llum. Probablement, si 
s’hagués fet abans, home, s’hagués notat també. 
 
Bé, passem directament al capítol de despeses. La veritat és que vostès no han tingut en 
compte cap de les aportacions que el nostre grup municipal va fer l’any passat. Es continuen 
gastant molts diners en premsa, una premsa privada que no ha de viure de les aportacions que 
facin els ajuntaments, sinó dels seus lectors i de la seva publicitat. 
 
Tampoc s’ha tingut en compte la nostra proposta d’eliminar les aportacions econòmiques als 
grups municipals. Els hi recordaré que segons l’informe del Tribunal de Cuentas, entre l’any 
2009 i el 2011 a l’Ajuntament de Tortosa, més de 200.000€ de diners municipals han anat a 
parar als grups polítics. Si sumem l’any 2012, 2013 i el 2014 més les aportacions a 
organitzacions sindicals, ens trobem que gairebé 400.000€ han anat a parar a mans 
d’organitzacions com són els partits polítics i els sindicats. Organitzacions ultrasubvencionades 
tant des del Govern central com des de la Generalitat. Entenem que aquestes organitzacions 
han de viure dels diners dels seus afiliats, com seria lo lògic, i no dels diners públics. A Tortosa, 
amb aquests 400.000€ haguéssim pogut fer moltes coses.  
 
També ens agradaria ressaltar que el senyor alcalde ens ven la gran amortització del deute, 
però això, senyor alcalde, només és un pressupost. Veurem a final d’any com acabarà. Parlo 
d’aquests 5,2 milions d’euros d’amortització de deute. A veure, això és una bona dada, senyor 
alcalde, ja ens sembla bé, però el problema és que això es fa a canvi d’una ciutat que fa pena i 
de perdre molts llocs de feina. 
 
Tampoc no podem estar d’acord en que els diners municipals, diners de tots els tortosins, que 
amb aquests diners es pagui la quota anual de l’Associació de Municipis per la Independència, 
una Associació a la qual, que jo recordi i, a veure, crec que tinc bona memòria, ningú ens ha 
preguntat, o al menys a mi ningú m’ha preguntat si hi vull pertànyer. Pensem, com ja hem dit al 
tema dels partits polítics i dels sindicats, que aquestes aportacions no s’han de fer amb diner 
públic. 
 
Per tot l’anterior i perquè no hem vist reflectides les nostres propostes de l’any passat, que 
considerem imprescindibles, el nostre vot desgraciadament serà negatiu. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Per contestar-li breument, 
independentment que després ho faci la regidora d’Hisenda, algunes de les coses que vostè 
diu. Miri, que Tortosa fa pena, que..., escolti, per atacar al grup, per atacar al Govern municipal, 
per atacar-me a mi no cal que malmetin a Tortosa ni la imatge de Tortosa. Poden dir que jo sóc 
cràpula, que sóc un desastre, però no cal que malmetin la imatge de la ciutat de Tortosa ni que 
facin afirmacions d’aquestes característiques. 
 
Però anem al que, més enllà d’alguns aspectes demagògics, alguns, en relació als nouvinguts 
que ni em molestaré en contestar-li, perquè em pareixen absolutament impertinents, el que sí 
que li diré, les coses que vostè em diu: ingressos, i salta dos coses diu: una, el 25% ve de 
l’Estat. Tota, la gran aportació – paraules textuals, ho he apuntat – la gran aportació al 
pressupost de l’Ajuntament de Tortosa ve de l’Estat. Fals, fals, mentida. La gran aportació al 
pressupost de l’Ajuntament de Tortosa és dels tortosins i les tortosines amb els seus impostos. 
“La gran aportació és de l’Estat”, doblement fals. L’Estat d’on els trau aquests ingressos? 
L’Estat aquests ingressos els trau de l’IRPF que recapta Tortosa, de l’IVA que recapta Tortosa, 
de l’impost sobre societats que recapta Tortosa, de tots els impostos que recapta Tortosa.  
 
I hi ha 35.000 estudis, no de Ferran Bel ni de l’Ajuntament de Tortosa, busqui qualsevol 
associació municipalista del PP, del PSOE, de CiU, d’Esquerra, de les que vulgui, de tots els 
colors i totes coincideixen en què l’Estat està infrafinançant les corporacions locals. Això és 
claríssim i amb això coincideix tothom. Per tant, la gran aportació al pressupost de Tortosa és 
dels contribuents de la ciutat de Tortosa. 
 
Segona, l’aportació de l’Estat és més minsa del que hauria de ser. I és veritat, estem parlant de 
100.000€, no compto més, que està pressupostat a la baixa, com podran comprovar quan 
vegin la liquidació d’aquest any. També va ser un pressupost molt, molt prudent en quant a les 
aportacions. 
 
Que les aportacions de la Generalitat de Catalunya han  baixat en transferències corrents, jo 
l’únic que li demano és que miri l’estat de liquidació. Nosaltres aquí, solament per un nou criteri 
que hem estat implementant durant aquests últims anys, no pressupostem aquelles 
subvencions que pensem que tindrem, sinó pressupostem aquelles subvencions de la 
Generalitat que tenim ja aprovades, i una novetat de fa 3 anys, aquest és el tercer any si no 
m’equivoco, vostè a la documentació del pressupost podrà comprovar com cada una 
d’aquestes subvencions està justificada, està detallada i es fa referència a la resolució en 
concret. No com abans, que es pressupostava més. Per què? Perquè n’hi ha algunes que segur 
que arriben, però avui, si no tenim certesa no les incorporem al pressupost. Per tant, també és 
fals. 
 
Diu: esperarem si Espanya ens roba o no ens roba, a mi no m’ha sentit dir mai aquesta 
expressió en aquesta literalitat, a que es publiquin les balances fiscals. No, no s’equivoqui, les 
balances fiscals estan publicades. Una altra cosa, que uns altres senyors de Madrid n’estan 
fent unes a corre-cuita i les volen ensenyar d’aquí a pocs mesos, però les balances fiscals, la 
Generalitat de Catalunya està publicant les seves de forma recurrent, any rera any. L’Institut 
d’Estudis Autonòmics ha publicat les balances fiscals any rera anys. L’Institut d’Economia de 
Barcelona publica les seves balances fiscals any rera any. I alguns d’aquests instituts són 
absolutament escèptics políticament, són instituts simplement amb personal vinculat a la 
universitat. Per tant, el dit. 
 
La segona crítica que ens fa en quant als ingressos: l’IBI, s’hagués pogut fer abans. Sí, però jo 
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l’únic que li demano, senyor Casanova, és que agafi les liquidacions d’IBI dels últims 10 anys, 
15 anys si vol, els que vulgui, i vagi comprovant, vagi comprovant si ha anat aflorant més 
recaptació de l’IBI al llarg dels últims anys, no només aquest, i s’hagi mantingut el tipus de 
gravamen. I podrà comprovar que aquesta, aquest any és una tasca excepcional, no només 
amb l’IBI, també amb altres impostos, però si un objectiu hem tingut és d’ampliar, ampliar no, 
és fer complir la tributació de totes les bases que estan obligades a través de la normativa i 
això ho estem fent. Que s’hagués pogut fer abans? Segur, tot és pot fer abans a aquesta vida. 
Sí, però ho estem fem ara i ho estem fent des de fa molts anys. 
 
En quant a les despeses diu, un tema molt populista, diu: segons informació del Tribunal de 
Comptes... No, jo no sé perquè la va a buscar al Tribunal de Comptes aquesta informació, per 
què sap qui li ha fet arribar al Tribunal de Comptes? Aquest alcalde. I sap com li ha fet arribar? 
De la informació que s’aporta aquí al Ple, per tant, digui: segons informació del Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa, aquí les aportacions als grups municipals han sigut les que han sigut. 
 
Amb cordialitat però amb contundència, senyor Casanova, no és obligatori. No és obligatori per 
als grups municipals. Vostè, si tan convençut està, ens entra un escrit i digui: el meu grup 
municipal renuncia. I llavors aquí ens ve a donar lliçons a tots. Però és que vostè, en quant a 
aportacions a grups municipals, jo només tinc un escrit de vostè en que em demana una 
secretaria i un telèfon, pagant l’Ajuntament. Jo només tinc aquest escrit. Després pot fer aquí 
tota la demagògia que vostè vulgui, però carreguis de raó. Carreguis de raó i entri l’escrit i digui: 
jo renuncio i, a més a més, si porto dos anys que he anat cobrant aquesta aportació la torno. I 
llavors ens podrà, aquí, donar lliçons a tots. Mentrestant ha de saber que si fa demagògia, 
nosaltres li hem de contestar. 
 
Diu: l’AMI, l’Associació de Municipis per la Independència, això ho ha decidit el senyor alcalde i 
s’ha associat pel seu compte. Això està aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Tortosa i si volen li 
aportaran la certificació. Es va aprovar la pertinença a l’Associació de Municipis per la 
independència, jo crec que amb una àmplia majoria i no recordo ara si amb un o dos vots en 
contra i, per tant, com que està aprovat, es consigna i es farà front. 
 
I bé, en quant al pressupost no m’ha dit res més, em penso que li he contestat tot. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, en 
primer lloc reconèixer l’esforç i felicitar a tot el personal de l’Ajuntament i molt especialment als 
integrants de l’àrea d’Hisenda en un sentit ampli, és a dir, Intervenció, Tresoreria, etc. i 
començant, com no pot ser d’altra forma, per la seva regidora d’Hisenda, tots ells han participat 
en la confecció d’aquest pressupost. I també volem agrair que se’ns hagi fet arribar la proposta 
de pressupostos per a l’any 2014 amb un temps relativament suficient per fer una valoració 
dels mateixos. 
 
Estem davant d’un pressupost equilibrat, tècnicament sí, però millor diríem d’un pressupost 
ajustat, d’un pressupost de subsistència, com han estat els 3 anteriors d’aquesta legislatura, 
influenciats en gran part per la greu crisi econòmica i, per altra banda, condicionat per les 
mesures estatals dirigides a ordenar i racionalitzar les hisendes de molts municipis. Un 
exemple en el nostre podria ser l’existència d’una xifra important, que ara ha engreixat el deute 
que tenim de l’Ajuntament de factures que no estaven pagades a proveïdors. 
 
Observant les xifres d’ingressos i despeses veiem que es mantenen similars des del 2011. En 
aquest pressupost s’hissen, a manca d’altres més consistents, dos banderes, onejant-les per 
justificar-se davant la ciutadania i alhora esperonar-la. La primera l’IBI, en dos sentits: 
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l’augment de l’import de la seva recaptació gràcies, s’addueix, a la millora de la gestió sense 
que aquesta mesura, ens diu, impliqui un augment de la pressió fiscal. Jo vull recordar que si 
en el pressupost del 2013 la regidora d’Hisenda se sorprenia davant un increment de l’1,93%, 
uns 257.000€ que afectaven a 400 noves unitats de tributació, què ha pogut succeir ara que 
l’increment és d’1.500.00€, eh? Ens hem despertat en aquest moment? No ho sabem. 
 
I per altra part, la congelació de l’IBI. Quina congelació si ja pràcticament el tipus estava al 
màxim? Tipus que ara es vol rebaixar un poc, esperant, creiem, l’anunciada nova ponència dels 
valors cadastrals per a que la recaptació, en el seu moment, pugui – si és que puja – i se 
suposa, se  suposa, que amb ella la pressió fiscal. 
 
Segona bandera que hissen: s’anuncia amb to de gran realisme que, d’una forma, a més, 
històrica, amortitzarem més de 5.000.000€. Senyors, això és un pressupost, com s’ha dit fa un 
moment aquí, és dir, una previsió que a finals del 2014 està per veure si es complirà o no. 
Ojalà que en quant tens una rebaixa de 5 milions del gran deute que tenim, s’acompleixi, però 
és una previsió. I s’afirma com si fóra ja una realitat. 
 
Passo a uns comentaris molt, molt minsos als ingressos. Cal destacar, i amb això m’uneixo al 
que ha dit abans el company, l’aportació de l’Estat que des del 2011 puja d’una forma 
constant, d’uns 6.000.000 al 2011 passa a casi 6.000.000 el 2012; a 6.900.000 el 2013; i a 
7.500.000, no arriba, al 2014. I en canvi, el que és la previsió que fa la Generalitat va baixant; 
des del 2011: 4.200.000; el 2012: 3.056.000;2013: 1.500.000; i per al 2014 se’ns diu que 
serà d’1.600.000. 
 
Clar, vostè ha dit fa un moment, senyor alcalde, una cosa que jo, a la memòria que vostè ens 
ha fet adreçar tampoc acabo d’entendre massa bé quan diu que l’Estat es porta molt malament 
i que l’Estat puja i baixa i no sé què. Diu: pel que fa a transferències corrents s’incrementa un 
5,05%; aquesta variació respon principalment a un increment en la previsió dels ingressos per 
la participació en tributs de l’Estat. Aquesta xifra s’ha calculat de manera molt conservadora, ja 
que en projecte de Llei general pressupostària de l’Estat es determina que per als municipis en 
règim general es preveu un increment mitjà del 3,5, i en el nostre cas hem aplicat un 1,82%, la 
qual cosa ens dóna marge per a possibles modificacions posteriors imposades – aquest terme 
en fa molta gràcia – per l’Estat. Llavors, doncs bé, no ho sé, és com vostè entén que l’Estat no 
ens ajuda més o menys i d’això. 
 
Bé, a títol de curiositat, dintre del capítol d’ingressos, i per no anar mirant partida per partida, 
està la taxa de cementiris que, apujant des de l’any passat, el 2013 es va apujar 119.500 
euros, el 2014 es preveu 106.680, passant de xifres molt més inferiors al 2012 i al 2011 
perquè s’ha fet, això sí, una tasca de gestió tributària respecte al nínxols, en canvi té una 
dotació de manteniment molt minsa: 2.000€ està pressupostat per al 2014, no?, un negoci 
rodó, però rodó. 
 
I una referència periodística: a Tortosa fa dos dies la Diari de Tarragona – Ebre, al diari de 
l’Ebre, venia una estadística on deia que els ingressos per impostos directes, per impostos 
directes, ens situaven a Tortosa a la banda alta dels 184 municipis de Tarragona, amb un ràtio 
de 376€ d’ingrés per impostos directes per habitant, és a dir, per tortosí, per tortosina. 
 
Passo a les despeses, per no ocupar més temps, i aquí el  que faríem seria destacar el deute 
que tenim, previ lògicament a l’anunciada i encara llunyana amortització estrella. Aquest deute, 
que no l’hem d’oblidar, que està vora a 55.000.000€, el qual suposa 9.100.000.000 de 
pessetes, que és com dir que cada ciutadà o ciutadana de Tortosa deu 1.600€ per cap. 
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Per altra part, s’han ajustat a la baixa despeses corrents com són la neteja, i això també 
m’uneixo al que s’ha dit fa un moment aquí, que és un dels dèficits més importants que té la 
ciutat. Tortosa està bruta i és així, està bruta. Contenidors oberts; escombraries per fora dels 
contenidors, no?; barris que quan fa vent allò està fet un desastre; bé, està bruta no?, tenim la 
sensació de que no tenim un servei adequat en lo que a neteja es refereix. I la partida per al 
2014 baixa. Baixa, ja em pareix bé que baixi, però que no minvi la qualitat del servei que 
s’oferta. No? 
 
Com tampoc tenim un bon servei en el que és l’enllumenat públic, que són, com vostès saben, 
neteja i enllumenat públic dos dels serveis bàsics en una ciutat i els que graduen, entre altres 
paràmetres, la qualitat de vida en aquesta ciutat. 
 
També el manteniment i el control d’edificis, fa poc hem tingut aquí un ensurt important i 
gràcies a Déu només hi ha hagut desgràcies de tipus material i no personal, hi ha hagut ferits 
però no s’ha passat d’aquí, però bé, això implica que l’Ajuntament no té preparat un pla de 
control dels barris antics de Tortosa que ofereixen un perill constant i important. Parlo del vent, 
de les pluges en determinats moments. 
 
Cal també esmentar les greus deficiències en la via pública i la minsa quantitat pressupostada 
per al manteniment en condicions, que són 400, no arriba a 500.000€. I per altra part, la 
important quantitat assignada per exemple, i serà populisme senyor alcalde però és així, a 
premsa i revistes amb 48.878€, en comparació amb les ajudes benèfiques i assistencials que 
estan per baix d’aquesta quantitat. 
 
Jo ja vull acabar. Els pressupostos no són, a més, sensibles amb qui pitjor passa la crisi, com 
són les famílies en atur o com és el jovent sense futur o com són els autònoms que pleguen 
constantment. Tanmateix aquests pressupostos se’n donen ja elaborats sense una possibilitat 
d’aportació o si esta es fa, com veurem en el proper Ple, són rebutjades radicalment totes les 
que presentes. Són, a més, pressupostos tancats que ja han passat totes les instàncies de 
l’Ajuntament, excepte la de Ple que en aquest moment estem fent i en el que, no cal recordar-
ho, vostès tenen majoria. 
 
La nostra postura en quant a aquests pressupostos serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau. Com pot intuir li 
hauré de contestar a algunes de les, per dir-ho fi, inexactituds que vostè ha anat soltant al llarg 
del seu discurs – intervenció. 
 
Jo crec que respecte al de l’Estat només fer-li algunes observacions. Diu que l’Estat ha apujat 
molt la seva aportació. Fixi’s les liquidacions, fixi’s les liquidacions senyor Dalmau. No es fixi 
amb el pressupost, fixi’s amb les liquidacions de cada un dels exercicis. Vol que li recordi que al 
2008, que se’ns va comunicar al 2010, la liquidació negativa? I al 2009, la corresponent al 
2009 que es va comunicant al 2011 i 2012 la liquidació negativa que l’Estat ens està 
reclamant? Però ni els alcaldes del PP, ni els alcaldes del PP estan conformes amb aquest 
sistema de finançament, ni el senyor Montoro, que diu que el reformarà, està conforme amb 
aquest sistema de finançament. I vostè ara surt a defensar un sistema de finançament 
absolutament obsolet i absolutament indefensable per ningú. Per tant, és incomprensible. 
 
Diu: la Generalitat abaixa les seves aportacions. Li torno a dir el mateix, senyor Dalmau: fixi’s 
amb les liquidacions, perquè efectivament, efectivament, la Generalitat haurà abaixat les seves 
aportacions en liquidacions, però no tant com en pressupostos. Per què? Perquè jo li he 
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intentat explicar al senyor Casanova i tornaré a fer un exercici de pedagogia amb vostè: totes 
les aportacions que es fiquen aquí, totes les aportacions estan documentades i aquelles que 
s’incorporen a posteriori, per exemple, ara tindrem una incorporació d’un programa de la Llei de 
barris que encara no tenim resolt, i quan tinguéssim resolt s’incrementarà. I, per tant, llavors, 
quan seria bo que vostè em fes aquesta comparació? O que el senyor Casanova em fes 
aquesta comparació?. Home, quan liquidéssim el pressupost, quan liquidéssim.  
 
Em diu: escolti, és que vostè fa unes previsions, diu que només fa una previsió d’un increment 
del 1,82 enlloc del 3,5 que diu als pressupostos generals de l’Estat. Per un principi de 
prudència, absolutament. Perquè no seria la primera vegada senyor Dalmau, li acabo 
d’esmentar, que l’Estat ens diu que ens incrementarà una cosa i ens l’abaixa. Que l’Estat, és 
més, ens entrega uns diners que després ens reclama. Aquí ja no hi compte de que ens reclami 
els diners, però ens està dient una previsió que és en la globalitat del conjunt de l’Estat 
espanyol i tenint en compte una dada que vostès sabran: les aportacions mensuals, que 
s’anomenen tècnicament entregues a compte, les redueixen, les redueixen i, per tant, les 
entregues que es corresponen estrictament per al 2014, l’Estat les redueix i diu: com que la 
liquidació de l’any passat sortirà positiva, per tant, les aportacions s’incrementaran en un 3,5. I 
nosaltres diem “ja està bé”, però només pressuposten 1,82. Si en tenim més, doncs, benvingut 
serà i a les liquidacions quedarà reflectit per tant, cap problema.  
 
El de la taxa de..., jo de veritat que hi ha coses que no les puc entendre. El de la taxa de 
cementiris, perquè s’apuja la taxa de cementiris? Perquè es crea, perquè abans al que 
s’anomenava “taxa de cementiris” només estava la venda de nínxols. I a partir de l’any passat 
es fa la venda de nínxols més la taxa de manteniment, que tots van votar a favor. Per tant, és 
obvi que a partir d’aquests anys la taxa va incrementant-se. L’any passat no es va liquidar tot 
l’any, es va liquidar aproximadament un 80% de l’any, aquest any es liquida tot l’any i l’any que 
ve també, per tant, és això. Ara, el seu exercici de demagògia comença molt abans, però quan 
diu que al cementiri només es dediquen 2.000€, senyor Dalmau, si li quedava algo de 
credibilitat, que ho dubto, la perd. Que no para el sous? Que no paga tota la maquinària? Que 
no paga l’Ajuntament tot el que es fa al cementiri? Dir que es dediquen 2.000€ és tan absurd 
que jo crec que..., és que vostè mateix es queda en evidència. 
 
Desprès no sé quin comentari m’ha fet dels ingressos per habitant, d’un diari que ha sortit que 
Tortosa tenia els ingressos per habitant més grans de tota la província. Ha dit que uns 
ingressos per habitant, ja m’ho aclarirà perquè ni ho entenc, ara, si vostè ve aquí documentat 
pel que es publica als diaris, doncs, potser s’ho haurà de fer veure.  
 
La mateixa barbaritat, la mateixa barbaritat quan ve aquí i diu: l’Ajuntament deu 55.000.000€. 
Fals, fals i vostè ho sap. I si agafa i es mira el pressupost i es mira, dins el pressupost, l’informe 
sobre l’Estat del deute sabrà que això és fals. En aquests moment l’Ajuntament deu 
49.000.000€. No en deu 55 i, per tant, és la informació que vostès tenen al pressupost, home, 
no vulguin enganyar a la gent, no vulguin confondre, no vulguin fer demagògia. 
 
El de l’enllumenat públic, vostès saben que hi ha un procés pel qual s’adjudica tot l’enllumenat 
públic de Tortosa i es farà una inversió, quan estigui adjudicat, d’1.500.000€. Jo l’únic que els 
demano és que, si desprès la situació millora, vinguin aquí al Ple i diguin: escolta alcalde, tenia 
raó, la situació ha millorat. 
 
En quant al de la neteja, se m’ha escapat abans al senyor Casanova: “és que als contenidors, hi 
ha un munt de coses fora dels contenidors”. Home, doncs potser ens ho haurem de plantejar 
tots i potser el que haurem de fer és un exercici de més conscienciació dels nostres ciutadans, 
de dir; no és només que es netegi, sinó que no s’embruti. A mi m’agradaria sentir per part dels 
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regidors de l’oposició cridar a que la gent fiqui les coses dins els contenidors, perquè si estan 
fora dels contenidors és, si em permeten, és una mica de deixadesa de les persones que estan 
fent això i, per tant, això hem d’estar tots, no només l’equip de Govern a demanar aquesta 
coresponsabilitat de tots els nostres conciutadans, per tant, també m’agradaria sentir això per 
part dels regidors de l’oposició. 
 
El dels manteniments de l’edifici, ens ha caigut un edifici. Un edifici que l’Ajuntament estava 
tombant en execució subsidiària. L’Ajuntament no pot tombar tots els edificis de la ciutat, això 
ho han de fer els propietaris. També m’agradaria sentir per part dels regidors una crida a la 
responsabilitat de tots els propietaris de mantenir els seus edificis. Tampoc no l’he sentit. 
Sento que es critica a l’alcalde, als regidors que per a això estan, per a canya al mono. Ara, fer 
un exercici de pedagogia i fer una crida a la ciutadania que cadascú ha de ser responsable amb 
la seva propietat, no l’he sentida senyor Dalmau. La via pública, diu: només es destinen 
400.000€ de manteniment de via pública. Senyor Dalmau, ja no els anys que va estar el PP al 
Govern, sinó diguin algun pressupost on hi hagi una quantitat com aquesta per a manteniment 
de via pública. També seria bo. 
Una altra incertesa, inexactitud o falsedat, falsedat:  es dediquen més diners a premsa o a 
revistes o a comunicació o sumi tot el que vulgui sumar que per a ajudes benèfiques. Fals, fals, 
d’acord? I en quant al de la premsa jo també els hi dic: menys l’any passat, perquè hi ha una 
diferència, em penso que són 3 o 4.000 euros, menys l’any passat, digui’m, durant els últims 
15 anys una aportació menor. Digui-me-la, perquè clar, quan es ve aquí a criticar s’ha de saber, 
s’ha de fonamentar. 
 
I el senyor Casanova durant aquests últims 15 anys no ha estat al Govern, però el Partit Popular 
uns quants. Sí, amb mi no, hi havia un altre pacte, no era amb Convergència, però hi estava i, 
per tant, caldria que prenguessin una mica de perspectiva històrica a l’hora de créixer.  
 
Per tant, en quant a ingressos de moment estic content perquè la crítica de l’any passat és que 
els ingressos no eren realistes, les previsions d’ingressos. De moment aquesta ja no ha sortit. 
 
Ah, i respecte a l’IBI, aquesta sí que no me la perdo, senyor Dalmau. Respecte a l’IBI vostè ha 
dit que baixàvem el tipus d’IBI esperant una nova ponència de valors cadastrals, això ho diu el 
senyor Xavier Dalmau i Salvia, una nova ponència de valors cadastrals. Senyor Dalmau no li 
està bé. Quina nova ponència de valors cadastrals? Vostè ha parlat amb el Centro de Gestión 
Catastral ? Pensa fer alguna nova ponència de valors cadastrals en tota Espanya? En pensa fer 
alguna? Si s’han donat per vençuts. No n’hi haurà cap de nova ponència de valors cadastrals. 
Nosaltres l’havíem demanat fa dos anys, o fa tres anys que la vam demanar. I al final el Govern 
del Partit Popular, és veritat que l’anterior tampoc no se n’hagués sortit, renúncia a fer noves 
ponències i diu: farem actualitzacions, que em pareix bé, està encertat i, a més a més, jo vaig 
felicitar a la directora del Centro de Gestión Catastral perquè ho havia emprés i ho havia 
emprés bé i, a més, vaig demanar que poguessin començar per Tortosa, però no per canviar els 
valors cadastrals, sinó per fer aflorar aquelles situacions que no estan tributant. 
 
I vostè diu: Què diu la regidora si ara ha sortit 1.500.000€? Un milió i mig d’euros, com vostès 
poden entendre, reclamant els últims 4 anys. Home, doncs a mi m’agradaria de dir, escolti 
regidora, felicitats. Ho haguéssim pogut fer abans? És veritat, d’aquests i d’altres, d’acord? 
Però mirin quina ha sigut la regularització tributària d’aquest Govern i de tots els governs 
anteriors independentment dels colors. Independentment dels colors, comparin amb el que 
vulgui. Quan s’ha fet un esforç de regularització tributària com el que s’està fent ara? Mai. Que 
ho hauríem de fer de forma més accelerada? Que ho hauríem de fer de forma més 
accentuada? Segur, però ho estem fent, que no s’havia fet mai. 
 

   16 



Diu: apuja la pressió fiscal. No puja la pressió fiscal i ja els hi vaig dir quan el de les 
ordenances. Em vam dir: no, perquè vostè el que fa és que ara abaixa els tipus perquè apujaran 
els valors cadastrals i amb això apujarà els tipus l’any que ve. Això em penso que m’ho va dir el 
senyor Casanova a les ordenances fiscals. I li vaig dir: això és molt fàcil; l’any que ve, a les 
ordenances fiscals ja ens trobarem tots aquí i llavors sabrem si han apujat o no han apujat, 
però no em digui que apuja la pressió fiscal o que apujarem la pressió fiscal, perquè a aquests 
pressupostos no s’apuja, a aquestos pressupostos no s’apuja i s’està recaptant el que estem 
recaptem fins ara i esperem que alguna cosa de totes aquestes situacions irregulars que 
detectem. I jo crec que aquí haurien d’estar tots d’acord. 
 
Per tant, en quant als comentaris d’ingressos jo crec que ja no em deixo res més i en quant a 
les dos o tres coses de despesa que ha anomenat, em penso que li he contestat totes. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc 
també vull començar la meva intervenció agraint als serveis tècnics de l’Ajuntament el seu 
esforç per fer possible els pressupostos que avui debatem, que una vegada més també els fem 
abans de finalitzar l’any i, per tant, considerem que és positiu. 
 
També de manera especial vull agrair públicament la disponibilitat de la regidora Matilde 
Villarroya perquè ens ha explicat amb prou temps, amb prou antelació la proposta dels 
pressupostos, cosa que durant uns anys no va passar i, per tant, també vull fer aquests 
reconeixement públic per aquesta actitud. 
 
Des d’Iniciativa Entesa per Tortosa sempre hem dit que volem fer una oposició constructiva i 
també crítica i, per tant, reconèixer aquells canvis positius que veiem en la gestió del Govern 
però també, evidentment, denunciar les actuacions negatives que també duen a terme. 
Pensem que és el nostre paper com a oposició i pesem que així fem un favor a la ciutat. 
 
Per això avui volem començar amb allò que pensem que ha millorat i que no tenim problema 
tampoc en dir-ho públicament, de fet, tant de bo poguéssim dir més coses sempre en un to 
positiu. Així, la primera apreciació que volem fer és reconèixer que els pressupostos municipals 
es porten a terme en un moment de crisi excepcional, un context econòmic difícil, molt dur per 
a les arques dels ajuntaments. Un moment, a més a més, on la Generalitat de Catalunya i el 
Govern central no ens paguen el que ens deuen en un clar atac, des del nostre punt vista, als 
ajuntaments i, per tant, al municipalisme. 
 
Atacar als ajuntaments, per al nostre grup, és atacar directament als ciutadans perquè som 
l’Administració més propera. I volem, per tant, denunciar aquesta actitud tant del Govern català 
com del Govern espanyol que, lluny d’ajudar-nos a treballar pel nostre poble, desgraciadament, 
ens ho posen més difícil. 
 
Saben i ho hem dit moltes vegades que nosaltres pensem que aquesta crisi ja s’està convertint 
en una estafa on el rics cada vegada es fan més rics i n’hi ha més i la classe mitjana 
desapareix, fent els pobres més pobres. I és en aquest context que les polítiques d’austeritat, 
de retallades, acceptades pel Govern català i espanyol, fan impossible que els ajuntaments i 
també el nostre rebi els diners necessaris que hauria de rebre, al nostre entendre, en una 
situació com l’actual per donar una sortida més justa a la crisi. 
 
Per tant, reconeixem que tenim poc marge de maniobra com Ajuntament davant dels escassos 
recursos que ens arriben dels governs català i espanyol, que ni tan sols ens paguen, com diem, 
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el que ens deuen. 
 
Des d’Iniciativa també hem dit que apostem en que hi hagi un augment d’impostos a les 
classes més altes a nivell general, que cada vegada són més; que es lluiti de veritat contra el 
frau fiscal, també a nivell d’Espanya i de Catalunya, que supera de molt la mitja europea i 
estem convençuts que si es fes això segurament els ajuntaments tindrien molts més recursos 
per tirar endavant polítiques que ara per ara no es poden tirar. Per tant reconeixem, una 
vegada més, que elaborar des de Tortosa i en aquest context aquests pressupostos és molt 
difícil i, a més a més, amb el Pla d’ajust que ens marca molt de manera pautada cap on he 
d’anar. 
 
També en sentit positiu veiem molt bé els esforços que sí que s’estan fent a l’hora d’actualitzar 
el pagament de l’IBI, a diferència del que comentaven els altres grups, el frau que hi havia. 
Llàstima, això sí, que no haguéssim començat a fer-ho abans perquè durant aquests molts anys 
s’han perdut molts ingressos i, per tant, ho reconeixem però també s’hagués pogut fer abans i, 
per tant, veiem amb bons ulls aquesta actitud a nivell municipal, intentant acabar amb la 
injustícia del frau perquè eren uns impostos que no tothom pagava i, per tant, que era injust. 
 
Dels aspectes positius també volem ressaltar el fet de l’ajustament de moltes de les partides, 
ara ja en una versió molt més realista. Si un compara les partides amb fa uns anys se n’adona 
que moltes d’elles ja no es poden ajustar més i, per tant, hi ha un esforç considerable en 
aquest sentit que també volem reconèixer. 
 
Finalment, també veiem amb bons ulls l’augment de la partida destinada a la millora del 
manteniment de la ciutat. Ens falta concretar en què es gastarà i com, ja ho veurem més 
endavant, però ens sembla bé aquest canvi. Ara bé, aquesta és una resposta conjuntural a una 
realitat estructural, i és que Tortosa pensem que s’ha de redefinir com a ciutat perquè està clar 
que tal i com l’han planejat en les últimes dècades és difícil de mantenir-se. Ja en parlarem 
també més endavant. 
 
Això sí, i també aquí un toc d’alerta: hi ha moltes queixes sobre el fet de que Tortosa està bruta 
i, per tant, en aquest sentit, no?, si baixem també molt la despesa en neteja de la ciutat, a 
veure si ara que s’acaben de..., comencem, no?, a arreglar i tenir una partida important en el 
manteniment, acabarem tenint la ciutat més bruta. 
 
En conclusió i per acabar amb els elements que veiem prou positius, els agraïm la informació a 
temps amb els pressupostos, que no sempre s’havia donat. Reconeixem les dificultats 
econòmiques a les que es veuen obligats en actuar, fruit dels deutes i de les polítiques de 
retallades de les administracions superiors. Bé també amb el frau amb el tema de l’IBI i també 
amb l’objectiu del manteniment. 
 
Ara bé, i enceto ja sí la nostra reflexió amb els aspectes que considerem negatius. En primer 
lloc, vostès ens tornen a presentar uns pressupostos tancats, elaborats, pactats ja amb tots els 
departaments i àrees de l’Ajuntament, quan ja han passat per Intervenció, sense que des de 
l’oposició puguem a portar cap idea, cap modificació i cap aportació. Aquesta és la nostra 
primera crítica una vegada més.  
 
Vostès ens mostren uns pressupostos que hem d’avalar sense que puguem intervenir en 
anterioritat. Ho venim denunciant des del primer dia que porta com a alcalde i com a equip de 
Govern. Ja hem dit també que és legítim, vostès tenen majoria, de fet tenen majoria absoluta, 
però entendran que, al nostre parer, pensem que no l’administren de manera correcta. Per 
molta majoria absoluta que tinguin, la resta de l’oposició també representem gairebé uns 
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6.000 tortosins i seria bo, pel be de la ciutat, que vostès no passessin, com sempre fan, el 
“rodillo” de la majoria absoluta i no escoltessin res ni ningú. 
 
Actuar des de la prepotència i de l’arrogància, com fa el Partit Popular a Madrid, no és bo i 
menys ara que estem vivint en una crisi excepcional, tal i com reconeixem, tal i com 
reconeixem. Ja els hi vam dir l’any passat, també, que en temps excepcionals calen actituds 
excepcionals. I en aquest sentit, a una ciutat com Tortosa pensem que seria bo que tots 
tiréssim del mateix carro.  
 
L’any passat quan els hi vaig fer aquesta apreciació l’alcalde va tenir la poca sensibilitat, per 
dir-ho d’una forma educada, de dir que no podien incorporar propostes d’Iniciativa perquè no 
n’havíem fet i, de fet, no m’estranya que digués això perquè està acostumat a dir moltes 
mentides i sap perfectament que no és cert, que durant el mandat estem aportant moltes 
idees, moltes propostes que són sistemàticament tombades, rebutjades, sobretot les que 
afecten a Tortosa. És la seva manera d’administrar la majoria absoluta. 
 
A més a més, pensem que si vostès volen incorporar idees i aportacions de l’oposició el que 
han de fer és mostrar la voluntat, preguntar, debatre, que és precisament el que no fan. Com a 
grup d’Iniciativa només les hi puc dir que pensem que amb aquesta actitud prepotent i 
despòtica s’equivoquen molt, que això és el que veuen i pensen cada vegada més tortosins i 
que res té a veure amb el seu discurs d’ara fa 7 anys quan va prendre possessió de l’Alcaldia, 
on prometia governar des de la humilitat i a partir del diàleg. Per això els hi reclamem, una 
vegada més, que toquin de peus a terra, que escoltin, que canviïn d’actitud i que siguin humils.  
 
Un any més hem de lamentar, per tant, aquests pressupostos que no busquen cap consens. 
Tornen a ser una proposta unilateral de vostès, una manca de diàleg que estem segurs que 
hagués canviat molt el pressupost si haguessin canviat aquesta actitud, haguéssim aconseguit 
uns pressupostos molt millors, molt més complets, que és el que pensem que es mereix 
Tortosa. 
 
En segon lloc, ens trobem amb uns pressupostos que no responen a cap pla estratègic de 
ciutat, a cap planificació a llarg termini. Ja els hi hem dit també des del nostre grup, en 
numerables ocasions, que Tortosa necessita un pla estratègic de desenvolupament. De fet 
vostès, durant molts anys, van reclamar aquest pla com una necessitat urgent quan estaven a 
l’oposició, però ja han passat més de 7 anys que estan en el Govern i res de res. A més, les 
ciutats davant de la crisi s’estan replantejant les coses, s’estan repensant, estan analitzant 
quins sectors econòmics poden tirar endavant i què és tot allò que s’hauria de fer 
estratègicament pensat a 10 anys o 15 anys vista per tenir resultats significatius. Hem de 
repensar quines polítiques urbanístiques, esportives, socials, turístiques, per citar alguns 
exemples, volem.  
 
I què és tot allò que hauríem de fer?, no de manera provisional i improvisant, sinó fent-ho a 
partir de la planificació i del consens. Tortosa té moltes mancances, té molta pobresa, té molts 
aturats i aturades, però Tortosa també té moltes oportunitats i molts actius. Tant els hi costa, 
en aquest context, asseure’s amb l’oposició i començar a elaborar un pla estratègic entre tots 
per buscar solucions i idees a llarg termini que podrien fer reeixir Tortosa? O creuen que no és 
necessari fer un pla estratègic?, perquè això estava al seu programa electoral i sempre ho hem 
compartit.  
 
Si no volen fer aquest pla estan, des del nostre punt de vista, demostrant tres coses, la 
primera, evidentment que ja està clar després de 7 anys, que no volen planificar. Ja sabem que 
ni se sembra tampoc es recull. La segona, que vostès estan renunciant al seu programa 
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electoral desprès de 7 anys. Però la tercera i la més important és que amb aquesta actitud no 
estem analitzant ni preveient el futur de Tortosa i això, en el context de la Catalunya i de 
l’Europa actual, és molt negatiu. Pensem que ens penalitza perquè les altres ciutats sí que ho 
fan i nosaltres no. 
 
No podem ser competitius si no ens marquem un objectius clars, ni sabem on anem o on volem 
anar.  
 
En definitiva, pensem que Tortosa necessita full de ruta clar i que sigui avaluable en el temps, 
que generi confiança amb els ciutadans i les ciutadanes. Repeteixo que això ho estan fent 
moltes ciutats, moltes poblacions, aprofitant els errors de la crisi s’estan repensant, analitzant 
cap on volen anar i Tortosa, lamentablement, no.  
 
En aquest sentit i en tercer lloc, com a elements també negatius de la seva gestió volem 
analitzar les inversions que se’ns presenten enguany. Unes inversions que ens recorden també 
la pel·lícula del dia de la marmota perquè, pràcticament, són les mateixes que l’any passat, que 
van dir que farien i que no han fet. Fa un any en aquest Ple anunciaven que farien obres com la 
rehabilitació de l’església de Sant Francesc, la urbanització de la plaça del Garrofer, del carrer 
Progrés, la urbanització del carrer Montcada, Bonaire, la plaça de Montserrat o dels farols, les 
expropiacions del barri del Castell, també recordin que van anunciar la construcció d’una nova 
seu per a l’empresa de les aigües de Tortosa, pressupostada en uns 600.000€ que de moment 
no s’ha fet.  
 
Aquest any tornen a presentar-nos, pràcticament, les mateixes obres. És a dir, de tot el que van 
dir que farien l’any passat, al final no s’ha fet res. A més, ho fan sense cap autocrítica, no fan 
memòria sobre aquestes obres i diuen que no les faran si la Generalitat no ens paga, com a 
mínim això és el que han dit a nivell de la premsa. La pregunta és: per què no van dir l’any 
passat que no les farien si la Generalitat no ens pagava? Suposo que devia tenir molt a veure 
que hi havia eleccions a la Generalitat de Catalunya.  
 
Mirin, de les obres que van prometre ja els hi he dit que no s’ha fet res. A més a més, també 
s’ha comentat aquí, que al barri del Garrofer o de Santa Clara està la situació, amb les cases, 
que està caient. I a més a més, també s’han esfumat altres projectes que vostès van prometre i 
que apareixen i desapareixen com a bolets. On està el cobriment del velòdrom que van 
prometre? On estan les pistes de pàdel que després van dir que farien dintre del velòdrom? On 
està l’aparcament soterrani de la plaça del Rastre que s’havia de fer després d’haver ampliat la 
zona blava? No cal dir-li on estan les piscines projectades a Ferreries que,  tal i com sempre 
hem dit, hauran de rectificar el projecte perquè eren inviables per a la ciutat de Tortosa. En fi, 
després d’aquests 7 anys, després de tantes variacions, un ja no sap a què atenir-se i també la 
credibilitat, per al nostre grup, ja l’han perdut. No ens els creiem. És que a més a més, per molt 
que volguéssim, és impossible i no podem creure’ns-els. 
 
Han modificat molt els projectes, ens han enganyat moltes vegades i a sobre, a sobre, ho venen 
com si tot fos meravellós, allò del fem-ho bé, de que, sincerament, nosaltres la veritat és que 
després de tots aquests anys no veiem res. 
 
I aquí també el que volem dir és que si possiblement hagués hagut transparència des del 
primer moment en molts d’aquests projectes, transparència, si vostès haguessin explicat les 
coses i no haguessin tirat pel dret, com sempre han fet i estan fent també ara, avui 
possiblement les coses serien diferents. 
 
Però la realitat és que vostès van amb el “rodillo” de la majoria absoluta. La realitat avui en dia 
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és que ni tenim acabat el PinCat; les cases al barris antics continuen caient i no tenim cap pla 
local d’habitatge; no tenim piscines ni velles ni noves després de tres anys, només tenim unes 
piscines en ruïna a l’estadi municipal a vistes de tothom; no tenim cap pàrquing soterrat al 
Rastre; sí tenim més zona blava, etc., etc., etc. És per això que necessitem aquest pla 
estratègic, perquè sense ell estem així, improvisant, equivocant-nos i, sobretot, necessitem que 
se’ns digui la veritat i a partir de la transparència. 
 
Canviant de tema i anant ja per la quarta consideració negativa, li hem de recordar que de 
manera insistent des del nostre grup hem reclamat que estiguem atents a la situació de 
pobresa o perill d’exclusió social que viuen molts tortosins. Ja sabem que els governs català i 
espanyol, i evidentment les polítiques europees, estan donant la sortida a la crisi, ho hem dit 
abans, no?, les classes mitjanes estan desapareixent i la població s’està empobrint.  
 
Són aquestes polítiques d’austeritat i de retallades que a vegades vostès s’ha de dir que tant 
defensen, o com a mínim defensaven. La pregunta és: podem fer alguna des dels ajuntaments 
per pal·liar aquesta situació? O pot fer més l’Ajuntament de Tortosa per ajudar a la gent que 
més ho età passant malament? I nosaltres pensem descaradament que sí. També els ho hem 
proposat moltes vegades i els hi hem donat exemples d’altres ajuntaments que amb molt 
menys atur que nosaltres estan reaccionant molt més decididament cap a la situació de perill 
de pobresa de molts dels seus conciutadans. 
 
Hi ha ajuntaments que fins i tot han presentat plans d’ajuda complets a les famílies, per cert, 
molt a prop nostre. Els hi vam demanar la creació de subvencions per poder pagar l’IBI aquelles 
famílies que tenen tots els seus membres a l’atur i que ja no cobren cap prestació. I vam fer 
altres propostes similars, com també altres grups de l’oposició. Vostès però, una vegada més, 
van agafar el “rodillo” de la majoria absoluta i van rebutjar la proposta. 
 
Però pensin que aquesta actitud, els damnificats al final no és el nostre grup, sinó que els 
damnificats són tots aquests tortosins que estan a l’atur i que no arriben a final de mes. 
Suposo que en són conscients i, de fet, els hi recordarem cada vegada, fins que modifiquin 
l’actitud i incorporen també aquesta proposta, com sí que ho han fet al final amb algunes 
altres.  
 
Necessitem, per tant, uns pressupostos que responguin a aquesta necessitat d’extrema 
pobresa. La crisi fa estralls i l’Ajuntament ha de ser pioner en protegir als seus conciutadans. Si 
Tortosa no ho fa és perquè vostès no volen i pensem un altre cop que és un error. 
 
Parlin amb els aturats, parlin amb totes aquestes famílies que ho estan passant malament i 
potser se n’adonin de quina és la realitat.  
 
I a més a més recordem, desgraciadament, que Tortosa i les Terres de l’Ebre, segons els 
indicatius de l’Institut d’Estadística de Catalunya, estem molt per sobre de la mitja en quant a 
atur i en quant a nivells de pobresa i, per tant, caldria que siguem conscients i actuéssim d’una 
manera diferent. 
 
Per acabar i com a última crítica, entendran que des del punt de vista dels comptes, dels 
números,  també tenim poca confiança, per no dir gens, en tot allò que se’ns explica. Primer, 
perquè els informes de l’Interventor dels exercicis del 2012 i del 2013, i especialment de la 
Gumtsa, deien el que deien. Veurem què passa amb els que tanquem enguany. Les auditories 
mal fetes, sense independència, praxis comptable incorrecta, etc. Ja ho saben, no és una opinió 
nostra, sinó que és el que deia l’informe d’Intervenció. 
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I tampoc cal parlar dels grans negocis, per dir-ho d’una forma metafòrica, que vostès ens 
venien per a la ciutat. Unes piscines, ja ho hem dit abans, que teòricament eren viables i que 
s’autofinançaven, segons vostès, però que ara pel que sembla es veuen obligats a reformular i 
canviar perquè no ho són. Per cert, una vegada més tampoc no ens estan dient res, 
absolutament res, al respecte. I altres números i negocis brillants que vostès ens venien, com 
era el tema d’ampliar la zona blava a tota la ciutat, concretament als barris de Ferreries i del 
Temple, a canvi d’un aparcament del Rastre. Al final, l’aparcament del Rastre, soterrat, no s’ha 
fet però la zona blava continua ampliada. 
 
Entendrà, per tant, que amb aquest panorama, des de l’oposició no podem tenir gaire 
confiança amb els seus números, com tampoc amb els que diu que deixarà l’Ajuntament en el 
futur. Com aquí també se li ha dit, això ja ho veurem en el futur. 
 
Ara ja si, acabo, regidors i regidores, el nostre grup per tant, per tot l’exposat, tot i algunes de 
les millores que en to positiu he remarcat al principi, pensem que no podem avalar aquests 
pressupostos. Ja fa anys que estem demanat un canvi d’actitud del Govern municipal. Un canvi 
que no arriba, després de 7 anys, tot i que nosaltres sempre hem estat oberts al diàleg, al 
pacte, al consens, sempre per Tortosa. 
 
Per tant votarem, una vegada més, en contra, amb el desig de que se n’adonin que així no 
poden fer les coses ni actuar, bé per la ciutat per la ciutat i per aquest Ajuntament. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan.  
 
En primer lloc, agrair-li els agraïments inicials, malgrat després els ha anat difuminats tots amb 
un elevat grau de demagògia, difícil d’entendre però, en tot cas, ara en parlarem. També agrair-
li que ens digui que és un pressupost amb poc marge de maniobra, malgrat després aquí vostè 
demana l’incalculable, ara també en parlarem. I fer-li una matisació, jo entenc que a vostè se li 
està fent molt llarg, i ho entenc, però nosaltres no portem més de 7 anys al Govern. Encara no 
hem complit ni els 7 i entenc que se li fa llarg, però les coses són com són. 
 
I miri, vostès són uns prepotents, uns arrogants, que diem mentides, que jo dic mentides..., 
miri, sap que passa senyor Jordan? Que això és una ciutat relativament petita, relativament 
petita i al final aquí tots ens coneixem. I ens coneixem uns i els altres i tots tenim la nostra 
credibilitat i la gent ho valora això, valora la credibilitat d’uns i valora la credibilitat dels altres.  
 
I quan diu que si jo sóc prepotent, que no estic obert al diàleg..., home doncs, això és una 
opinió d’Iniciativa per Catalunya, d’algun altre grup municipal, però ara fa dos anys i poc la gent 
no va pensar això, no fa 7 anys. Diu: és que fa 7 anys o 7 anys i pico vostè es va presentar... No, 
no; si fa dos anys que em vaig presentar i em vaig presentar després de 4 anys de Govern, per 
tant, la humilitat potser se l’hauria d’aplicar vostè. I el respecte a l’opinió dels tortosins també 
se l’hauria d’aplicar vostè, de veritat. I li dic sense enfadar-me. 
 
Potser vostè, així, parlant així resulta que no és gent humil. No és gens humil. I diu que té 
l’opinió de tots. Miri, diu: escolti, i a més a més és que no ens fan cas. La taxa dels caixers al 
carrer la va proposar vostè, li vaig agrair aquí al Ple i quan la vam aprovar, ja no se’n recorda. 
Els ajuts per intentar pagar les plusvàlues de gent desnonada, també ho van proposar vostès, 
també ho vam incorporar, també resulta que no escoltem a ningú, que no fem res i que no fem 
cap cas a cap proposta. 
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Diu: vostè va dir mentides. Miri, aquest any jo no en dic de mentides i vostè ho pot demostrar. 
Aquest any vostès han fet aportacions al pressupost i, tal i com els hi va demanar la regidora, 
les van presentar per escrit. L’any passat no les van presentar, no les van presentar. Ara, que 
les demanaria jo. Home, això un pressupost per llei ha d’estar equilibrat, ha d’haver-hi 
ingressos i ha d’haver-hi despeses. Què és bo? Quan jo dic que vull fer moltes més despeses he 
de fer dos coses: dir o quines despeses vull traure o quins ingressos més vull generar. Dir que 
només vull fer més despeses és molt fàcil, però això desprès no es pot concretar així, per tant, 
han de fer propostes. 
 
Segon tema: no hi ha cap tipus de planificació i necessitem un pla estratègic. Tortosa és una 
ciutat d’oportunitats i d’actius, en això estem d’acord, això ho compartim. Ara, que no hi ha cap 
planificació si no hi ha pla estratègic, senyor Jordan, no pot ser això. Vostès tenen i la 
ciutadania té, per segona vegada, un pla d’actuació municipal a quatre anys vista. Durant els 8 
anys que va estar Iniciativa al Govern això no va existir. Durant els 8 anys que Iniciativa va estar 
al Govern no tenia necessitat de fer un pla estratègic. Durant els 8 anys que Iniciativa va estar 
al Govern no va dedicar ni un euro a planificació, imagini’s, els d’Iniciativa no dediquen ni un 
euro a planificació, ni un euro. 
 
El pla estratègic, nosaltres intentarem mantenir-lo i intentarem realitzar-lo, l’intentarem realitzar 
i si s’acompleixen les condicions es realitzarà. I hi ha consignació pressupostària suficient per 
poder-ho fer. I, per tant, no és cap qüestió. Ara, que s’estigui executant sense cap planificació, 
jo l’únic que li puc dir és que mentre el que li parla ha estat alcalde, a principi de mandat s’ha 
presentat una planificació de les actuacions a fer els quatre anys, quina actuació i en cada any. 
Evidentment, s’han tingut que anar modificant sobre la marxa. Això no s’havia fet abans, per 
tant això també, si no l’importa, incorporeu com els aspectes positius. 
 
El tema de les inversions. Diu: no van dir que no farien les obres si la Generalitat no pagava 
perquè hi havia eleccions. No s’equivoca, senyor Jordan, no s’equivoca, menteix, perquè vostè 
sap que quan es van aprovar els pressupostos, les eleccions s’havien fet fa un mes. I, a més a 
més, el convido a que llegeixi l’acta, és una bona costum, n’acostumo jo. De veritat, no voldria 
ser pretensiós, quan vaig estar a l’oposició vaig aprendre’n molt llegint les actes i en vaig llegir 
moltes d’actes. I podrà apreciar com diem que totes les inversions es faran en la mesura que la 
Generalitat de Catalunya en pagui els deutes que teníem pendents del PinCat. I jo aquí i a fora 
sempre vaig estar dient, al pressupost de l’any passat, que aquestes inversions es 
condicionaven a que es pogué cobrar una part del que la Generalitat devia, per tant, ho vam dir. 
A més, età publicat a la premsa, ja no és un tema només de les actes de l’Ajuntament. I 
desprès, dir que no es feia per qüestió electoral, vostè sap que això és fals, ho sap i ho diu a 
consciència. Diu a consciència una falsedat amb ànims de desacreditar, del que sigui. 
 
Escolti, les obres del PinCat que són les que no es van executar i que si anem cobrant anirem 
executant, ja estan justificades. La seu de l’empresa municipal d’aigües no s’incorpora perquè 
aquesta, en principi, se signa el conveni ja i les consignacions pressupostàries penjaran del 
pressupost del 2013 i no del pressupost 2014. Per tant, aquestes són les previsions. 
 
Cobrir el velòdrom. Cobrir el velòdrom ja vam dir a principi de mandat que en aquests moments 
no era una prioritat ni podríem assumir aquesta inversió en un moment com el que teníem i, 
per tant, no ens hem amagat. 
 
Respecte a les piscines jo l’únic que els demano és que si realment es reformula i es fa el 
possible per a que estiguin aquestes instal·lacions, comptar amb el seu recolzament. Si arriba 
el moment, si arriba el moment l’únic que els demano és que esperem comptar amb el seu 
recolzament, perquè llavors seria molt difícil que si un s’ha passat dos anys, dos anys, dos anys 
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queixant-se d’una cosa i quan ve al Ple, tal com demanava, després no ho recolza, seria 
realment complicat, seria difícil de justificar.  
 
Miri, després ha parlat d’un tema de la neteja. Diu: la neteja de la ciutat, es que baixen les 
partides de neteja. No és veritat, les partides de neteja no baixen. Per què? Perquè el contracte 
de neteja no s’ha modificat. Que hi havia? L’any passat havia més consignació pressupostària 
al pressupost per neteja que aquest anys? Sí, però no vol dir que es pagava menys, sinó perquè 
es va destinar una part d’això a aflorar un extrajudicial que aquest ja no està i, per tant, el 
contracte de neteja és un contracte que no s’ha modificat i per tant aquí no hi ha aquestes 
baixes que vostès diuen. Oh!, és que si Tortosa està bruta és perquè s’ha baixat el contracte de 
neteja. No és veritat, no hi ha cap modificació del contracte de neteja. I sí que baixa la partida 
de recollida de brossa algo. Baixa, estem parlant de, no recordo, de 100 o 100 i pico mil euros 
que és el que hem traslladat, precisament, a la reducció de la taxa d’escombraries. Però la de 
la neteja és un contracte que no ha variat i, per tant, no ha canviat. 
 
Respecte al discurs que ha fet en relació a la Generalitat i l’Estat que ataquen als ajuntaments i 
que no paguen i que ens volen tots els mals del món. Miri, hem de ser rigorosos. L’Estat paga, 
l’Estat paga i com que l’Estat paga a mi no em dolen prendes dir que l’Estat paga. L’Estat no té 
el problema de que no ens pagui. Segurament no fa front a totes les transferències que tenia 
que fer front, però a les que es compromet les ingressa i de forma puntual. Per tant, a l’Estat no 
li podem “achacar” que no pagui.  
 
La Generalitat realment no paga i no paga perquè no pot. No paga perquè no pot, no perquè no 
vol. Dir que la Generalitat vol atacar els ajuntaments, home, això ho hauria de fonamentar, no 
sé amb què vol atacar els ajuntaments. Que no ens paga als ajuntaments? Ja li dic jo, sinó cal 
que ho diguin vostès, si sóc jo el primer que li diu, que ho dic i que em queixo, però a la vegada 
sóc conscient de que si no paga és perquè no pot pagar, perquè no té els recursos suficients 
per poder pagar, perquè està patint un ofec financer per part de l’Estat absolutament 
insostenible. I per tant, la Generalitat no paga perquè no pot. L’Estat paga, no paga el que 
hauria de pagar, però paga. I igual com jo, com Ajuntament, de vegades durant alguns mesos 
no hem pogut pagar a proveïdors, ara estem pagant molt bé a proveïdors, però no era perquè 
no volien, no era perquè volíem ofegar als proveïdors. Era perquè no podíem. Per tant, si la 
Generalitat ara no paga tot el que deu és perquè no pot, però no és perquè ens vulgui atacar. 
 
Després diu, bé el dels pàrquings soterrats. Bé, escolti, segur que en el pitjor moment econòmic 
que hi ha hagut durant els últims 30 anys o els 40 o els 50. Jo l’únic que dic és que aquest 
Govern va inaugurar amb una inversió privada un pàrquing fa dos anys, no arriba, i d’aquí a sis 
mesos en tornarà a inaugurar un altre. Iniciativa ha estat durant molts anys al Govern de 
l’Ajuntament de Tortosa, amb uns i amb els altres, amb uns colors i amb els altres, no en va 
inaugurar mai cap de pàrquing, per tant, si podem encara en farem algun més, però de moment 
anem 2 a 0. I si sumen la història 3 a 0. 
 
Parlin amb tots, parlin amb la gent, amb els parats, parlin. Jo no sé el que fa vostè, jo sé el que 
faig jo. Jo sé les visites que faig al llarg del dia i amb la gent que parlo al llarg del dia, per tant, 
en sóc absolutament conscient de la situació i a vegades, li dic sincerament, amb un cert 
sentiment de frustració de no poder arribar a tot arreu. I qui digui que ho arreglaria tot que surti 
i que digui: escolti, jo si fos alcalde no en generaria cap de problema, tots aquí viuríem i 
lligaríem els gossos amb llonganisses. Doncs, que ho digui. Jo això no ho puc dir. Ara, el que no 
podran acusar a aquest alcalde és de que no parla amb la gent, que no sap el que pensa la 
gent. Una altra cosa és que no ho poguéssim arreglar, però que no som conscients de la 
realitat, jo crec que aquí s’equivoquem. 
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Diu: es pot fer coses per la gent que pateix. Clar que es poden fer coses i n’estem fent, i 
n’estem fent, però tenim un problema: que tenim els recursos que tenim i, per tant, podem 
decidir el que volguéssim i cadascú hem d’administrar el que és la nostra competència i ho 
estem fent, per tant... 
 
No em crec els seus números. D’acord, vostè no se’ls ha cregut mai, no se’ls ha cregut mai. Fa 
7 anys, fa 6 anys, fa 5, fa 3, no se’ls ha cregut mai, però la realitat és la que és, val? I per a 
creure’s els números l’únic que poden fer és l’estat d’execució del pressupost. I quan 
liquidéssim el pressupost, fem la discussió si es creuen els números o no. Una cosa és que no 
els comparteixin, dir: miri, escolti jo apujaria més l’IBI. Val, estem d’acord. Jo trauria aquesta 
subvenció i ficaria aquesta altra. Podem no estar d’acord però ho entenc. Ara, dir: no em crec 
els números. Home, per a no creure’s els números em diu: mira alcalde, has pressupostat 10 
d’ingressos i després només n’hi ha hagut 8; has pressupostat 8 de despesa i desprès n’has fet 
10, això és que no tinguin credibilitat els números. I jo crec que amb les consecutives 
liquidacions anem demostrant la nostra credibilitat. Ara fa pocs mesos van tenir la liquidació 
del 2012. Ara, espero que d’aquí a molt pocs mesos, podran tenir la liquidació del 2013 i 
llavors em fan el debat de si els números són creïbles o no són creïbles, però mentrestant no el 
poden fer aquest debat. Poden dir que no estan d’acord, però no que se’ls creuen o no se’ls 
creuen perquè, evidentment, respecte a la credibilitat o no, li torno a repetir. 
 
Vostè passen el “rodillo”. Escolti, nosaltres governem ara com governàvem a l’anterior mandat i 
sap que governem amb la confiança que ens han donat els tortosins i les tortosines, com ho 
vaig fer a l’anterior mandat i com ho vaig fer quan no estava governant i estava a l’oposició. Jo 
vaig estar 4 anys a l’oposició i vaig aprendre molt, però també li he de dir que nosaltres fèiem 
propostes, a la oposició, amb ingressos i despeses, de baixo aquest i pujo l’altre, pujo l’altre i 
baixo aquest i no vam tenir mai ni una recepció, a les ordenances fiscals he de dir que sí. A les 
ordenances fiscals he de dir que algunes, molts dels beneficis que hi ha en aquell moment van 
ser aportació feta en temps, negociada i acceptada, però de pressupost, de pressupost ni un i, 
per tant, és veritat que quan un té una situació d’un pressupost molt “encorsetat”, un 
pressupost amb poc marge de maniobra, doncs, segurament és molt més difícil acceptar 
propostes que puguin venir dels grups de l’oposició, més quan vénen només amb més despesa 
i no amb més despesa compensant-ho amb menys despesa o compensant-ho amb més 
ingressos.  
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Li accepto la paraula, gràcies. Bé, acceptem la 
paraula, òbviament, per comentar el pressupost de l’Ajuntament, que és un dels instruments 
que s’han d’aprovar més importants per al 2014. I per què? Perquè clar, allí estan reflectides 
totes les previsions d’ingressos i totes les previsions de despeses de l’any. Els ha elaborat el 
grup de Convergència i Unió, ens va dir aquí els teniu, gràcies Matilde perquè ens els vas donar 
més a temps que els altres anys, per tant, ho alabem. 
 
I ara ens els presenten per a l’aprovació. Tenen la majoria absoluta, per tant, no els fa falta que 
ningú els voti a favor però entenc, entenc que voldrien que els hi aprovéssim. Doncs direm la 
nostra.  Quatre coses. Em penso que seré més breu que altres companys, però això no vol dir 
que siguin les coses millor.  
 
Arrosseguem un deute viu. A final del 2012: 55.000.000€, això està publicat per l’Estat, també 
des d’aquí. Es preveu que al final del 2013 vora als 50.000.000€ segons ens diu l’informe de 
la interventora. Clar, això que passa? Això imposa que una gran quantitat de la despesa que 
seria necessària per funcionar l’Ajuntament millor o per funcionar millor Tortosa, ha d’anar a 
amortitzar el capital que devem, o sigui, a tornar diners als bancs i pagar interessos del molt 
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que devem. I clar, això vulguis o no vulguis fa que els ciutadans, les tortosines i els tortosins ho 
noten amb els serveis públics que se’ls hi ofereix. I també es nota en que es pot oferir menys o 
dedicar menys a inversions. Aquesta seria la primera reflexió, o sigui, devem molt, ho hem 
d’anar tornant, hem de pagar els interessos, això vol dir que no puguis dedicar tant a fer coses. 
Penso que a qualsevol família li passa això també, si està empenyorada.  
 
Segons punt. Voldríem alabar la feina que han fet els tècnics del departament de Gestió 
d’Ingressos en la lluita contra el frau i la depuració dels padrons, és veritat, perquè el que no 
pot ser és que pels mateixos conceptes unes tortosines i uns tortosins s’escaquejin i altres 
hagin de pagar, per tant, molt bona feina des de qui l’hagi impulsat i als tècnics. 
 
Tercer punt. Amb el que gastàvem l’any passat en neteja, abans ho ha comentat l’alcalde en 
resposta al que ha dit el senyor Jordan, a la partida 22700 el nostre grup i altres grups opinem, 
i moltíssima gent del carrer, que Tortosa no età prou neta, que Tortosa està bruta. I enguany 
aquesta partida, ara l’hem vist reflectida, es disminueix en 571.000€. El senyor alcalde ha 
explicat que part tenien un sentit però que, tot i així, hi havia 100.000€ que es disminuïen.  
 
Llavors, en tot cas m’ho aclareix després, el que sí que constatem és que Tortosa no està neta. 
Clar, la pregunta era, davant d’aquest dubte que ens sorgia és que: Tortosa encara estarà més 
bruta perquè destinarem menys diners? Entenc ara que probablement no serà així. 
 
Quarta i última reflexió. Nosaltres volem votar sí als pressupostos perquè entenem que ja és 
hora de deixar d’estirar el braç més que la màniga. És hora de començar a tornar el que devem. 
És hora de no haver de pagar tants interessos i que arribi un dia, que tardarà, tardarà aquest 
dia, en que Tortosa no estigui empenyorada fins les orelles. Aquests pressupostos sembla que 
van en aquest camí, ens anuncien que amortitzarem 5.000.000€ de deute, això són molts 
diners, tant de bo sigui així, però també pensem que s’haguessin tingut que parlar entre tots. 
És veritat que tenen majoria absoluta, però s’haguessin tingut que parlar entre tots. I que 
també s’hauria de tenir més en compte la situació de crisi que pateixen moltes famílies. I tenir 
en compte aquesta situació a l’hora de prioritzar la despesa, o sigui, de prioritzar en què ens 
gastarem els diners. 
 
Per això nosaltres, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya ens oferim a votar 
afirmativament els pressupostos si, a votar-los afirmativament, si introdueix unes modificacions 
que són menys, allò que deia vostè abans: traiem d’aquí i fiquem-ho allà, això és el que li 
proposem. Però són modificacions que creiem molt necessàries amb la situació econòmica que 
pateixen les tortosines i els tortosins. Des d’Esquerra proposem que retalli 153.000€, no és 
molt, i diré de quines partides i que es dediquin als més necessitats a través d’una partida 
genèrica que es diu “d’atencions benèfiques i assistencials”. 
 
Aquests 153.000€ surten de no augmentar el que ja es destinava l’any passat, o sigui, no es 
tracta de reduir, sinó no augmentar el que ara hi ha pressupostat. La partida 2201, que parla 
que ens gastarem 14.600€ més amb revistes; doncs, no ens els gastéssim aquests 14.600 
més, gastem-nos el de l’any passat. La partida 22609, que ens gastarem 30.000€ més en 
festes; no ens els gastéssim en festes, fem el mateix que l’any passat. Cinquanta-quatre mil 
euros en publicitat i propaganda; fem la mateixa publicitat i propaganda que l’any passat i 
destinem-ho a la gent més necessitada. I la partida 21000, que són 55.000€ en jardineria. 
Simplement, els hi estem demanant que congelin aquestes partides, mantenint la mateixa 
aportació que l’any passat. 
 
Pensem que és una petició raonable donades les circumstàncies i si renunciem a aquestes 
pujades i els destinem a programes socials tindrà el nostre vot afirmatiu. 
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I pel que fa als programes específics podem fins i tot deixar-ho al seu criteri, ja que governen i 
en majoria i la responsabilitat, per tant, es seva. 
 
Nosaltres suggerim que augmentar les ajudes directes des de Serveis Socials per als aliments i 
pagament puntual de subministrament d’aigua, llum, gas a les famílies que estan en 
precarietat, més dotació per al menjador social, bonificació de taxes o impostos a famílies amb 
els membres en situació d’atur i més coses. Això o bé els hi proposem nosaltres directament o 
vostès ho decideixen. Vostè dirà. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: moltes gràcies senyor Monclús. Començo pel final i li 
asseguro i li dic de cor, és ben bé una llàstima. És ben bé una llàstima i ens haurem de 
lamentar mútuament. Jo em lamento de que vostè això no m’ho hagués dit fa 48 hores, no ens 
hagués dit res, perquè per 153.000€ segur que ens haguéssim ficat d’acord, senyor Monclús. 
Però clar, si ve a dir-ho aquí, al Ple, fa feo, si home. Ara no es pot modificar, ara tècnicament no 
es pot modificar i, per tant, si vostè realment té voluntat de canviar el pressupost, amb la 
senyora regidora hem canviat, hem parlat no sé quantes vegades, hem fet no sé quantes 
comissions, poder-li dir: escolta regidora, si amb 150.000..., no amb 150.000, amb 200.000€ 
ens posarem d’acord. Sobre un pressupost de 30.000.000, tenim poc marge de maniobra però 
algun marge de maniobra es podria tenir.  
 
Per exemple, li hauríem d’explicar perquè alguna d’aquestes partides que diu: és que han pujat, 
que han pujat 54.000€ en publicitat i propaganda no m’ho crec, no tinc la xifra però no m’ho 
crec. No. S’ha errat, s’ha errat segur. Clar, s’ha errat segur. Perquè aquí s’hauran incorporat les 
diferents partides de diferents llocs que hi havia abans, però que l’Ajuntament de Tortosa es 
gasta 54.000€ més en publicitat i propaganda és impossible. Ja pot mirar-ho per la dreta o pel 
revés. Ja li dic jo que no, cregui’m, no. Per tant, serà l’agregació de diferents partides que hi 
havia abans i seguir concentrat ara tot en una, segurament per controlar molt més això. Però 
54.000€ més en això, no és veritat. Si em diuen que és, una part serà de l’IMACT, però altra 
part serà d’altres coses, per tant, segur que no. Abans cultura tenia unes partides, no cultura: 
cultura, fires, diferents àrees tenien partides de publicitat i el que hem fet és agregar-les totes, 
per tant, que pugui 54.000€ segur que no. 
 
Segona, revistes. Revistes són publicacions. Vostè li diu revistes i la partida serà genèrica de 
publicacions. Bé doncs, amb revistes no ens gastem 14.000€ ni comptant les de la biblioteca, 
perquè aquí també estan les revistes de la biblioteca. I aquí, si no m’equivoco jo, em puc 
equivocar si no fica la partida de publicacions, també estaran les quantitats que ens dediquem 
a publicar als butlletins els anuncis oficials, per tant, és una partida ajustada. No apugem 
14.000€ amb revistes, l’Ajuntament de Tortosa no es gasta 14.000€ més que l’any passat amb 
revistes, això li asseguro. Sí. No, no, perquè li dic lo mateix, perquè serà, però si això ens ho 
demana li podem dir: miri, veu?, és la partida tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal i sumi aquestes de l’any 
passat perquè no és possible que ens ho gastéssim. 
 
En festes sí que, no sé si són 30.000€, però sí que havia un increment important perquè, 
sobretot, a la Festa del Renaixement volem fer un afegitó que penja de Festes perquè és Festa 
del Renaixement però que és de Promoció de la Ciutat i que ho volem dedicar, precisament, a 
promoció de la ciutat. Hi ha una partida grossa que està dins de l’àmbit del que és estrictament 
Turisme i el Pla de foment però hem pensant, se’ns va suggerir així també per alguns tècnics 
del departament, de que es podria fer i, per tant, l’explicació és aquesta. 
 
I desprès a Jardineria l’únic que fem és una regularització en el que s’està pagant actualment. 
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S’ha de sortir i el que sortirà, el plec de licitació de Jardineria que sortirà serà algo menys del 
que estem pagant ara, algo menys del que estem pagant ara. Què passa? Que respecte a l’any 
passat, com que eren partides vinculades és probable que a Jardineria no estava dotat. 
 
Per tant, ara això és fa difícil d’arreglar, però em sap mal de veritat, perquè si amb això podem 
comptar amb el vot a favor d’un grup municipal, home, perquè d’aquí no les podem traure. 
Aquests 153.000€, com pot observar, d’aquí no els puc traure perquè, menys amb el cas de 
Festes pel motiu que li he explicat, amb els demés seria deixar menys consignació 
pressupostària que la que teníem l’any passat, agrupant totes les partides, per tant, d’aquí no 
els podíem traure. Però podíem fer un esforç d’asseure’ns i parlar-ne, però clar, si m’ho diu 
aquí... Jo crec que això ens va passar l’any passat, em penso que l’any passat també em va dir, 
no tants d’anys que molts anys enrera vostès i nosaltres governàvem junts, no, no tiri tan 
enrera, i el pressupost l’aprovàvem junts en aquell moment. És una llàstima.  
 
Si aquesta proposta ens la fa abans, no d’aquestes partides, perquè li explico, d’aquestes 
partides segurament que no, però home, podíem haver intentat fer un encaix. Però jo ara, a 
part de què tècnicament hauríem de suspendre el Ple i preparar un altra documentació i fer un 
Ple un altre dia i això no ho podem fer, entre altres coses, perquè volem complir amb l’obligació 
que tenen els ajuntaments de tenir el pressupost definitivament abans de l’1 de gener del 
2014, doncs, ho sento moltíssim. I l’únic que li puc dir és que si van per aquí les coses, de cara 
al proper Ple, doncs home, fiqui’ns aquestes propostes, digui’ns quines són les sensibilitats i ho 
faríem. 
 
Diu: ficar més diners al menjador social. Segurament ara, d’aquí un ratet en parlarem d’això. 
Home, està bé, però aquests diners els ha ficat aquest Ajuntament, aquest equip de Govern. 
Abans no estaven aquests diners, abans no hi eren perquè no n’hi havia. Però, i per què surt el 
menjador social? No, no, pobresa n’hem tingut sempre. Perquè també hi ha una iniciativa d’una 
entitat i de l’Ajuntament, perquè les obres les va fer l’Ajuntament i perquè hi ha una aportació 
econòmica important que la fa l’Ajuntament. I després els voluntaris i després, doncs, l’Ordre 
dels Operaris que cedeix l’espai gratuïtament. Però això no es feia abans, per tant, alguna 
sensibilitat tindrà aquest pervers alcalde, ho dic jo, ho dic jo, ho dic jo recollint, no la seva 
opinió, l’opinió d’alguns altres portaveus, per tant, bé, és una llàstima. És una llàstima perquè... 
Per donar el mateix tracte a tothom, si em permet senyor Monclús, desprès ens contesta, però 
és que, bé, és una llàstima. 
 
Després, de les altres coses que vostè m’ha dit sí que li he de contestar. Diu: la neteja baixava 
500.000€ però l’alcalde ha reconegut que baixava 100.000. No, no, no m’he explicat bé, no 
m’he explicat bé. El que he dit que baixa 100.000€ és la recollida d’escombraries, la recollida i 
el tractament d’escombriaires. I aquests 100.000€ els hem traslladat en menys cost per als 
ciutadans, reduint un 5% la taxa d’escombraries, que això encara avui no ha sortit. Hem reduït 
un 5% la taxa d’escombraries perquè hem sigut capaços de reduir els costos de la recollida de 
les escombraries, però una cosa és la recollida i el tractament de les escombraries i l’altra cosa 
és la neteja viària, malgrat hi hagi una partida perquè hi ha un contracte que es va traure en el 
seu moment així, neteja viària i recollida d’escombraries. Per tant, això no baixa ni un euro.  
 
I també li torno a dir el mateix, com que no baixa ni un euro ni ha baixat a un euro, doncs home, 
si el problema és que les bosses de les escombraries no estan dins els contenidors, doncs a mi 
m’agradaria sentir una crida com fa aquest alcalde, com fan els regidors de l’equip de Govern 
de que hem d’intentar, entre tots, mantenir la ciutat més neta i que hem d’intentar que les 
bosses d’escombraries estiguin dins els contenidors i que hem d’intentar que les bosses 
d’escombraries no estiguin a les papereres i vagin dins dels contenidors, m’agrada sentir-ho 
que tot s ens ajudin amb això, a part de dir: oh, és que Tortosa està bruta. Sí, però vostès han 
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fet una crida als nostres conciutadans? Això és important. Però el que sí que li vull clarificar a 
efectes de números és que no baixa la partida de neteja i aquests 100.000€ són de recollida 
de brossa i tractament de la brossa, l’abocador, etc., etc., etc., d’acord? 
 
I després el tema del deute i aquest és un tema, a veure com ho explico. Diu clar, diu: paguem 
molts interessos i paguem molta amortització. Amortització en podríem pagar menys, eh. 
Amortització, si hagués fet aquest Ajuntament com han fet molts ajuntaments, la majoria, en 
podríem estar pagar menys, eh. Refinances el deute, puntada endavant, dos anys de carència i 
enlloc de 5, a aquestes hores, en podríem estar pagant 2 i aquests 3, doncs, podríem dedicar-
los a fer altres coses. Però nosaltres entenem que en aquests moments jo vaig adquirir un 
compromís, que ja veurem si es complirà o no es complirà, jo l’únic que he dit fins ara és que 
els hi vaig dir el mateix passat i aquest any complim, i aquest any complim. I l’any que ve ja ho 
veure. Si complim l’any que ve, doncs estarem en 44.000.000€ de deute. I jo podré dir, jo i la 
senyora Villarroya i l’equip de Govern actual podrà dir que quan ha entrat a l’Ajuntament, quan 
se’n va o quan finalitza el mandat, no tenim voluntat de no continuïtat, el grup té voluntat de 
continuïtat, quan finalitzi el mandat deixarà menys deute a l’Ajuntament del que va trobar quan 
va entrar.  
 
I això Esquerra Republicana, Iniciativa que també es queixava, el senyor Casanova sí que pot 
dir-ho, no pot dir ni això, pot dir que no ha estat, o el Partit Popular no ho pot dir, perquè sempre 
que el Partit Popular, que Iniciativa o que Esquerra Republicana han estat al Govern, quan han 
deixat el Govern, sempre i poden repassar la història, sempre han deixat més deute a 
l’Ajuntament de Tortosa, sempre. Inclús quan van governar amb mi, inclús el primer mandat 
que van governar amb mi, Esquerra Republicana va deixar deute a final de mandat que el que 
va trobar. I si s’acompleix, que no puc garantir que s’acompleixi, però si s’acompleix, fins ara 
portem bon camí, estem fent això. Per tant, no és obligatori fer front a aquests 5 milions i pico 
d’euros de reducció d’endeutament. Podíem fer-ne menys.  
 
I és que paguem molts interessos. Paguem, tenim pressupostats, tenim pressupostats, que ja 
veurà el que liquidem, tenim pressupostats aproximadament 200.000€ més que el que havia 
pressupostat l’any 2007 a l’Ajuntament de Tortosa per interessos. Tant de deute, tanta història, 
200.000€ més i veurem el que liquidarem. A mi m’agradaria comparar, arribarà el moment que 
compararem la liquidació d’interessos 2006 i 2007 amb la liquidació d’interessos del 2014. 
Per tant, sí que hi ha marge, podíem agafar i podíem dir: no tornem deute. Però jo crec, i crec 
que sóc més solidari amb les que m’han de succeir, que deixem menys deute del que vaig 
trobar, havent fet el que hem fet. 
 
I parlo de deute financer, parlo, sempre parlem de deute financer. Quan vulgui, quan vulguin, 
quan vulguin parlem de deute financer i deute comercial, perquè una cosa és el deute financer 
i l’altra cosa són les factures pendents de pagar i en aquests moments, jo no sé que passarà 
d’aquí a un any, en aquests moments estem pagant a 2 mesos i no hi ha extrajudicial. 
L’extrajudicial que hi haurà a final d’any serà d’aquell que arriba a les factures després que 
s’ha tancat. I ja els hi avanço que segurament hi haurà molt, molt menys que l’any passat i 
igual batem el rècord de l’Ajuntament de Tortosa. Per tant, sí que hi ha marge. 
 
Llavors diu: i com que hem d’amortitzar i hem de pagar interessos no podem fer inversió. No, 
no. No, no. Escolti, aquí la inversió, sinó analitzi també els pressupostos de l’Ajuntament de 
Tortosa, durant els últims 10 anys o 12 anys, la inversió, majoritàriament, s’ha fet contra deute, 
contra deute. I què es feia? Es demanava un préstec que superava les amortitzacions de l’any. I 
què es feia? S’invertia el què realment t’endeutaves. Per tant, nosaltres ara, si poguéssim fer 
electoralisme, si ens volguéssim ficar medalles, el que podríem fer és una cosa ben senzilla: 
refinancem el deute, dos anys de carència, enlloc d’amortitzar 5.200.000€ o 5.300.000€ 
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n’amortitzem 2.000.000 i 3.000.000 a fer inversió i pega-li, però no ho fem. No ho fem perquè 
és una opció i amb aquesta opció significarà que, si tot va bé i s’acompleix aquestes previsions, 
arribarem a final de 2014 amb 44 milions i algo d’euros de deute. I si es tornen a complir les 
previsions per al 2015, doncs haurem acomplert el nostre objectiu. A algú li pot semblar que 
això no té importància, algú li pot dir: és que aquesta no és la meva prioritat. Bé, es veritat. 
Nosaltres, amb la conjuntura actual entenem que és la nostra prioritat i la nostra 
responsabilitat. 
 
Torno a acabar, simplement, com havia començat. Em sap molt de mal i li dic de veritat que em 
sap molt de mal que aquesta proposta no ens l’hagués fet 48 hores abans o 24 si m’apura, 
però ara, jo sentint-ho moltíssim, no li puc acceptar. És més, si volgués el que podríem fer és un 
compromís per buscar, al llarg d’aquest exercici, aquests 150.000€ addicionals per poder-los 
destinar a aquest tipus d’activitat, que és molt difícil, ja li dic jo que és molt difícil, però entenc 
que seria un compromís de paraula, tampoc no el vull obligar a res, però si ho hagués fet amb 
temps segur que haguéssim arribat a un acord. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Demano aturar 3 minuts el Ple perquè he de 
sortir un moment, si és possible. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Sí home, pot sortir. Surti, senyor Casanova. Surti i 
després tornarà a entrar, no es preocupi. Però, si no l’importa, donarem continuïtat al Ple, però 
després tornar a entrar. 
 
Perdó, abans de continuar el Ple i donat que, sense que serveixi de precedent, que hi ha hagut 
aquesta petita interrupció, simplement per a que consti en acta i també després el senyor 
Monclús quan contesti tingui el coneixement addicional, quan em deia d’aquestes dos partides: 
de revistes i de publicitat i propaganda que pujaven respecte a anys anteriors, em clarifica la 
regidora, després ho faria ella sinó, però que el que és la revista 14.000€ fa referència a la 
publicació d’una guia turística en format de llibre que farà l’Ajuntament de Tortosa dins el Pla 
de foment turístic i, per tant, ve cofinançada parcialment, si no recordo malament, al 66% per la 
Generalitat, per tant, no és de lliure disposició. És una despesa afectada a un ingrés. 
 
I en situació molt semblant és la partida aquesta de publicitat i propaganda que suposo que 
són aquests..., nosaltres aquí tenim 59.000€, vostè em parlava, em penso, de 54.000€, és una 
partida que és PFT, que és Pla de foment turístic i que és precisament per a publicitat i 
propaganda de les diferents campanyes de promoció de la ciutat, però que es fan també a 
l’empar del mateix Pla de foment turístic, és a dir, tampoc no podem gastar-les amb altres 
coses perquè ve finançat i ens obliguem, és programa, com vostè coneix perfectament.  
 
Per tant, tant la de publicitat com la de revistes, per això li deia jo que revistes és impossible 
que ens gastéssim 14.000 més en revistes, en tot cas són publicacions i són 14.000 € que 
dediquem a la publicació d’una guia turística, que ja els avanço que la fem amb una editorial 
que ens garanteix la distribució fora de Tortosa exclusivament i que, no li tinc aquí la xifra però 
li poden informar, li podran informar a la Comissió. Una part, segurament petita, però una part 
d’aquests recursos també es tornaran a ingressar a l’Ajuntament perquè adquirim un volum 
d’aquestes guies turístiques que després podrem vendre a les nostres oficines de turisme, 
només a les nostres oficines de turisme perquè l’editorial ho farà a les altres. 
 
Per tant, aquests 14.000€ hauríem de buscar de traure’ls d’un altre lloc però no d’aquí. Moltes 
gràcies senyor Monclús i disculpi el retard en la resposta. 
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Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyora Villarroya, senyores regidores, 
senyors regidors, vagi per endavant que el nostre posicionament, del nostre grup, serà votar en 
contra d’uns pressupostos  que considerem que són els més antisocials des de que va 
començar la crisi. I realment creiem que ho són. I votarem en contra en base a tres arguments 
essencials:  
 
Són uns pressupostos que no contemplen cap política destacable de promoció econòmica de la 
ciutat, ni polítiques municipals actives d’ocupació. Sembla ser, que el primer i principal 
problema dels tortosins i de les tortosines no mereix cap atenció o molt poca atenció  per part 
del govern municipal. No hi ha cap partida per a microcrèdits per a joves emprenedors, cap 
partida per recolzar als aturats, cap aposta per crear ocupació a Tortosa.   
  
En segon lloc, són un pressupostos antisocials. Cap partida significativa dedicada als que més 
estan patint crisi. Cap ajuda a beques de menjador, per a llibres escolars, cap ajuda als més 
necessitats. Un cop més un model basat únicament en la beneficència. 
 
I en tercer lloc, és un pressupost basat essencialment en mantenir la maquinària burocràtica 
municipal, que mira cap a dins i no cap a fora i que se centra en el funcionament propi però 
que oblida, de forma constant, els tortosins i a les tortosines. Una vegada més el Govern 
municipal, al nostre entendre, de Convergència i Unió és servil i obedient als governs de la 
Generalitat i de l’Estat i aprovarà, sense dubte, uns pressupostos més antisocials des de que va 
començar la crisi econòmica.   
 
És evident que la pressió efectuada pels ciutadans i l’efectivitat de campanyes de protesta han 
fet moure fitxa i dedicar més recursos per al manteniment de la via pública, cosa que valorem 
però encara creiem que són insuficients. Per això els socialistes diem no als pressupostos 
municipals que es porten a aprovació. 
 
Es tracta de nou d’un austericidi, d’un manteniment de les agressives retallades municipals 
que afecten a les classes populars. El Govern diu amb orgull que amortitzarà més de cinc 
milions d’euros de deute financer del consistori, que ell mateix va endeutar, una xifra com no 
s’havia vist mai a Tortosa, per deixar l’Ajuntament amb el mateix deute que al 2007. I la 
pregunta és:  i a quin preu? Amb el de condemnar a la misèria a tortosins i tortosines que 
veuen com el seu Ajuntament no fa res per solucionar els seus problemes. L’Ajuntament ha 
deixat els seus ciutadans sols i per això nosaltres no l’acompanyaren en aquest viatge.  
 
En aquests pressupostos no hi han polítiques de promoció econòmica de la ciutat, ni polítiques 
actives d’ocupació. Excepte alguna inversió en promoció turística, que considerem insuficient, 
no existeix cap partida important destinada a la promoció econòmica de la ciutat a nivell 
econòmic, ni a les polítiques actives d’ocupació, cap ni una.  
 
Algunes idees interessants proposades pel PSC i assumides per altres formacions polítiques, 
com és els microcrèdits per a joves emprenedors o obrir i promocionar el viver d’empreses 
municipal ni estan, ni es veuen, ni se les espera.  
 
Sembla ser que la promoció econòmica de la ciutat no és una prioritat per aquest Govern, quan 
sí que ho és per al conjunt d’aturats de la nostra ciutat.  Si a això se li suma l’absència total de 
promoció del comerç i de protecció del teixit econòmic de la nostra ciutat el primer problema 
dels tortosins i de les tortosines és que no troben feina i que no arriben a fi de mes. I per a 
nosaltres no hi ha cap resposta efectiva del Govern municipal. 
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El mateix passa amb les polítiques actives d’ocupació, deixades únicament en mans de la 
Generalitat de Catalunya que, amb seus pressupostos retallats en la mateixa línia que els de 
Tortosa, demostren que són insuficients per a crear ocupació a la nostra ciutat.  
 
I a la gent jove se li neguen oportunitats i futur, fent-li patir una precarietat i un atur que els 
està castigant amb especial intensitat, sense que es faci res per solucionar-lo. Per això 
nosaltres direm no a aquests pressupostos municipals. 
 
En segon lloc, es tracta d’uns pressupostos tremendament antisocials, que lluny d’alleugerir les 
càrregues i retallades que han patit els ciutadans en els últims anys, aprofundeixen els atacs 
contra els tortosins i tortosines.  
 
Es tracta d’una política de beneficència i no de reconeixement de drets socials. Unes minses 
aportacions a entitats benèfiques, de beneficència municipal i una total absència de mesures 
com les presentades durant aquest últim any pel PSC, com la de les beques municipals de 
menjador, les borses de llibres o el pagament de medicaments als malalts crònics, entre 
d’altres.     
Aquesta insensibilitat social amb els que més pateixen la crisi, aquesta única prioritat del 
Govern de pagar el deute financer mentre es continua retallant la despesa social, és una 
política d’austericidi constant. 
 
El Govern municipal s’oblida, al nostre entendre, de les persones, de la gent que s’ha quedat 
sense casa, de les persones que es troben en situació d’atur i d’aquelles que, cada dia més 
nombroses, deixen de percebre cap prestació.  S’oblida d’ajudar als ciutadans en la sanitat, 
l’educació, els serveis socials i la cultura. Aquesta absència de polítiques socials contribueix al 
desmantellament dels drets conquerits a través de molts anys de lluita. 
 
És tracta d’un ajust econòmic al nivell d’un ajust ideològic i per això nosaltres direm no. 
 
I en tercer lloc, es tracta d’uns pressupostos que demostren que estan dedicats, 
majoritàriament, a mantenir la burocràcia municipal i s’obliden dels ciutadans. I diem no 
perquè donar-los-hi recolzament significaria compartir i avalar i donar carta als acomiadaments 
que sistemàticament durant els últims anys ha efectuat, de forma directa i indirecta 
l’Ajuntament, plasmat enguany en la dràstica reducció d’hores del personal de la neteja. I en 
anys anteriors també en altres treballadors municipals.  El que el Govern anomena 
“renegociacions de contractes de serveis”, per a nosaltres són en realitat acomiadaments i 
reduccions horàries de contractes.  
 
I pretenen fer creure als ciutadans que els serveis mantindran el mateix nivell d’eficiència.  
Entenem que falsegen la realitat als ciutadans i ho saben. Parlem de treballadors que porten a 
terme una feina que nosaltres considerem necessària i sabem, com està passant ja amb la 
neteja dels centres escolars, que els serveis es ressentiran, i amb això ni volem, ni podem estar 
d’acord.  
 
Posarem alguns exemples del seu pressupost: Despesa de tintes d’impressora: 54.000 €, quan 
l’aportació al menjador de Càritas és de 18.500 €. Despesa total en estudis informàtics, 3 
partides sumades: 161.000. Despesa en equipaments per a processos d’informació: 83.600 €, 
quan la despesa per manteniment de senyals de trànsit és de 1.200 €. Despesa en estudis i 
treballs per a l’Escola de Teatre i Escola de Música, que segons ens van explicar a la Comissió 
era per ser disposades en un moment de necessitat però que no tenien un caire específic: 
65.000 €. I no hi ha cap partida específica per a crèdits per a joves emprenedors. No diem que 
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no s’hagin de gastar aquest diners. Simplement ho volem posar damunt la taula per a que 
cadascú pugui fer-se la seva composició. 
 
Discrepem, i això és lícit com ha adit l’alcalde, de l’ordre de prioritats del Govern de CiU a 
Tortosa. Discrepem àmpliament que l’únic important sigui deixar l’Ajuntament amb el mateix 
deute que el va trobar. Primer s’endeuten i ara, per a nosaltres, s’està escanyat els ciutadans. 
 
Discrepem que la partida de despeses jurídiques augmenti un 25%, o sigui, de 20.000€ mentre 
que el pressupost en despesa farmacèutica per a comprar medicaments en necessitats de 
benestar social són de 2000€. Ens neguem a recolzar que, degut al copagament de l’ajuda a la 
dependència, que ha provocat que moltes famílies han deixat de demanar-ho, s’hagi disminuït 
una partida en 95.000€. 
 
Discrepem que les despeses telefòniques i postals, en l’era dels ordinadors i de la informàtica, 
juntes apugen  225.000€ mentre que es destini zero a beques de menjadors escolars o llibres 
de text per a famílies necessitades.  
 
A més, també volem denunciar l’incompliment sistemàtic dels convenis amb les EMD’s de 
Jesús, Bítem i Campredó  que en matèria d’inversions, sobre les quals el govern guarda, un any 
més, un absolut silenci.   
 
Per aquesta raó el PSC creiem que fan falta, són necessaris uns pressupostos municipals que 
apostin d’una forma decidida per un canvi de model de ciutat. Que tinguin en compte les 
polítiques municipals actives basades en potenciar polítiques de promoció econòmica i foment 
de l’ocupació; en educació l’implementació d’un pla educatiu d’entorn, creació d’escoles 
bressol i potenciar les subvencions a entitats educatives infantils. Potenciar la cultura com eix 
vertebrador ciutadà. En Joventut: crear i refer el nou pla de Joventut. En gent gran, potenciar 
programes destinats a la gent gran, inexistents ara. Destinar recursos a polítiques d’igualtat, 
també inexistents. 
 
Fins que els pressupostos municipals no contemplin aquests aspectes, no comptaran amb el 
recolzament dels socialistes de Tortosa. Estem convençuts que en aquests moments, no són els 
que necessitava la nostra ciutat. Ara era el moment de fer una aposta i una proposta, des de la 
prudència, insisteixo, des de la prudència, però també amb gosadia per crear llocs de treball, 
per plantar les llavors d’un futur després de la crisi.  
 
I ha estat tot el contrari, al nostre entendre. Estem davant d’uns pressupostos que reflecteixen 
el tarannà de l’actual Govern municipal i per això el vot del grup municipal socialista serà en 
contra d’aquests pressupostos. Moltes gràcies.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Roig. Permetin incorporar al 
senyor Casanova. 
 
Ja incorporats, senyor Roig, algunes reflexions entorn a la seva intervenció. Vostè ha vingut amb 
un eslògan: que són antisocials i d’aquí no el traiem, però no l’ha justificat. I home, ara n’hem 
de parlar, perquè ha donat algunes xifres, ens ha donat algunes lliçons, ha tingut el valor i, de 
veritat, s’ha de tenir valor, s’ha de tenir un fetge molt ben col·locat per venir vostè aquí i dir que 
nosaltres, parlant de pressupostos, que nosaltres falsegem la realitat, tela marinera senyor 
Roig. Que vostè vingui aquí a parlar de pressupostos i em digui que jo falsejo la realitat, s’ho 
haurà de fer mirar i algo de panses, compri’s panses que són bones per a la memòria. Són 
bones per a la memòria i aquestes panses segur que li faran recordar l’execució pressupostària 
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que falseja la realitat i la que no falseja la realitat. I aquesta execució pressupostària no falseja 
la realitat, ans al contrari. 
 
Però anem a parlar de les coses que vostè diu. Són antisocials. Bé, ja ens dirà en què són 
antisocials. Em diu: miri, saps que passa? Que no tenen beques, que no paguen els 
medicaments. Això no és competència de l’Ajuntament ni ens ho podem permetre i, a més, no 
ho hem fet mai, no ho hem fet mai. 
 
Diuen, i després en parlaré i li dedicaré algún, diu: es dediquen a mantenir la burocràcia 
municipal. Parlarem de “burrocràcia” municipal i compararem xifres perquè clar, un pot aquí 
venir i pontificar, però han de saber del que parlem i de les xifres que parlem. 
 
I de l’endeutament. Diu: no, de l’endeutament vostès s’han “emperrat” en deixar menys 
endeutament. Segur. Els socialistes segur que no s’han “emperrat” en deixar menys 
endeutament, però no a l’Ajuntament de Tortosa, a cap lloc, perquè per allí on passen 
l’endeutament el multipliquen. I quan vulgui fem un monogràfic de l’endeutament a 
l’Ajuntament de Tortosa i mirem l’evolució de l’endeutament a l’Ajuntament de Tortosa, però 
també en parlarem després d’endeutament. 
 
Per tant, més enllà dels discursos que és antisocial, antisocial, home, expliqui’ns-ho. Expliqui’ns 
que aquest pressupost és més antisocial que el que hi havia al 2007. En què és més 
antisocial? 
 
Diuen: primer que tot, tres motius, és antisocial i, per tant, tres motius per votar en contra. No 
es dediquen recursos a promoció de la ciutat. Tres-cents mil euros només amb el Pla de foment 
turístic, tres-cents mil euros. Digui’m un pressupost que hagi dedicat 300.000€ a promoció de 
la ciutat. Mai. Perdó, el de l’any passat perquè estaven dins el mateix programa. Tres-cents mil 
euros a promoció de la ciutat i diu que no dediquem un duro a promoció de la ciutat. 
 
Després, quan parla també una altra vegada de promoció de la ciutat, diu: polítiques 
d’ocupació, no es fan polítiques actives d’ocupació, es deixa tot a costelles de la Generalitat No 
és veritat, però en tot cas caldria veure com s’aprofiten els recursos de la Generalitat. I com 
caldria veure com s’aprofitaven els recursos de la Generalitat quan aquí estaven les vaques 
grosses i com s’aprofiten ara. Quants de plans d’ocupació tenia l’Ajuntament de Tortosa? 
Quantes escoles taller? L’Ajuntament de Tortosa havia utilitzat alguna vegada la col·laboració 
social? L’havia utilitzat alguna vegada l’Ajuntament de Tortosa la col·laboració social? No. Mai. I 
aquest Govern l’està utilitzant. Per a que la gent entengui què és la col·laboració, és una 
possibilitat que tenen els ajuntaments d’oferir unes places de treball a aquelles persones que 
estan cobrant o bé l’atur o estan cobrant una ajuda o una prestació i, complementant la 
quantitat fins a la seva de cotització última, l’Ajuntament a aquestes persones les incorpora a 
treballar temporalment. Continuen a l’atur i amb aquesta col·laboració tenen un sobresou, amb 
el qual en molts casos és fonamental perquè el seu sou és exclusivament una prestació de 
426€. I això són polítiques actives d’ocupació. I això ho fa aquest Ajuntament. 
 
El viver d’empreses. Home, doncs no serà el viver d’empreses que van construir els socialistes, 
perquè no és que no el construïssin, és que deien que no el necessitaven, és que deien que no 
el necessitaven i, per tant, ens diu que és antisocial perquè no hi ha promoció de la ciutat, 
300.000€, no n’ha hagut mai com ara. Perquè no hi ha polítiques actives d’ocupació, no n’han 
hagut mai com ara: treballs al barris, plans d’ocupació, AODL’s, col·laboració social, escoles 
taller, tallers ocupacionals, absolutament tot, tot. 
 
Diu: són antisocials perquè vostès volen pagar el deute financer. Doncs sí. Sí, sí, sí, sí. Miri, 
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cadascú som com som. Nosaltres tenim per costum pagar, tenim per costum això. I ens agrada 
deixar, si podem, deixar, on estem, menys deute del que vam trobar. A altres, vostè inclòs, els hi 
agrada, per allí on passen, deixar “pufos” i deixar més deute del que van trobar. Són dos formes 
de fer. És veritat, són dos formes de fer. A nosaltres ens agrada anar-nos-en dels llocs i deixar 
menys del que vam trobar i a altres els hi agrada, quan se’n van, deixar més del que van trobar. 
Els socialistes pràcticament doblen el deute de l’Ajuntament de Tortosa en 8 anys de Govern, 
doblen el deute de l’Ajuntament de Tortosa en 8 anys de Govern i, a més a més, deixen un 
“pufo” de factures al calaix que superava els 3.000.000€. Això és el que va fer el grup 
socialista que ara ens parla de pressupostos antisocials i que ara ens dóna lliçons de falsejar la 
realitat pressupostària. S’ha de tenir valor. Però no, és que encara no ha tingut prou amb això, 
que ha anat continuant. 
 
Diu: vostès fan beneficència, donen quatre diners a Càritas. Després ha parlat que Càritas 
només tenia 18.000€. Doncs sí. Això no és beneficència, això col·laborar amb la societat civil. 
Diferència: quan governava el Partit Socialista això no feia falta, això no feia falta. I qual 
governava el Partit Socialista, que era molt social, tampoc no havia menjador social a Tortosa. 
També és beneficència això.  
 
Escolti’m, quins drets socials van consolidar vostès quan van estar governant? Perquè clar, a 
donar, a pontificar i donar exemples sense haver aplicat mai, doncs, es fa difícil de creure. 
 
Ara, on vostè arriba al seu “culmen” és quan diu que el que es pretén és mantenir la burocràcia 
municipal. Capítol 1 de l’Ajuntament de Tortosa. Capítol 1, per a que la gent ens entengui, 
personal, capítol de personal: 9.688.000€ capítol de personal, burocràcia. Senyor Roig, sap 
quan tenia el Partit Socialista al 2011? 11.500.000€. Pràcticament, 2.500.000€ més en 
personal. Dos milions d’euros més en personal tenien vostès a l’últim pressupost i ens diuen 
que nosaltres ens dediquem a mantenir la burocràcia de l’Ajuntament. No ho han entès bé això, 
eh. Això ho hauran d’explicar als tortosina i tortosines perquè es gastaven 2.000.000 d’euros 
més en personal. I diuen que aquests pressupostos intentem mantenir la burocràcia.  
 
I després, alguns exemples absolutament demagògics que ha utilitzat i, com que són 
demagògics jo tinc l’obligació de ficar-los en evidència i dir-los el que és la veritat. Diu: mentre 
que vostès dediquen 18.000€ a Càritas, que nosaltres no els dedicàvem, això no se n’ha 
recordat de dir-ho i ja li “apuntillo” jo, mentre vostès dediquen 18.000€ a Càritas que nosaltres 
no els dedicàvem, en canvi, dediquen a comunicacions postals i telefòniques 225.000€. Vostès 
18.000€ a Càritas no els dedicaven i ens critiquen que a l’any 2014 dediquéssim 225.000€ a 
comunicacions postals i telefòniques. Sap quant van dedicar vostès al pressupost del 2007 a 
aquestes comunicacions? Al 2007, que les tarifes de telèfon eren com eren i, per tant, els 
preus eren els que eren: 236.000€. Dedicaven vostès 11.000€ més del que ara ens critiquen i 
ens diu que nosaltres el que fem és mantenir la burocràcia. 
 
Ens diu: escolti, és que amb tinta, amb ordinadors, manteniment d’ordinadors vostès dediquen 
50.000€ o 54.000€, que dediquem menys del que dedicàvem l’any passat, menys. Hem pogut 
ajustar alguna cosa. Però aquí hi ha dos partides, no miri només tinta. Miri tinta i paper que és 
el que s’ha de mirar. Tinta i paper són dos vinculades: material no inventariable informàtic i 
material d’oficina. Sap quan dediquem? 113.000€ Sap quant van dedicar vostès a l’últim 
pressupost 2007 i els preus eren els que eren? 123.000€. I desprès d’això, vostè té el valor de 
venir aquí i dir que ens dediquem a mantenir la burocràcia municipal? Home, si vostès són uns 
especialistes. La diferència entre vostès i jo, i nosaltres, no és que nosaltres la mantinguéssim 
o intentéssim ajustar-la, és que vostès la burocràcia municipal la multipliquen per allí on 
passen. Per allí on passen no deixen “títere con cabeza”: incrementen les partides de personal, 
incrementen les partides de despesa corrent i desprès critiquen: són antisocials. No, no, 
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digui’m en què som antisocials. En què són antisocials?, que es dediquen més diners a les 
entitats que vostès, despectivament, qualifica de benèfiques?, de beneficència? Doncs gràcies 
a estes entitats que hi ha molta gent a Tortosa que s’ho està passant molt menys malament del 
que s’ho passaria. I gràcies a la quantitat de voluntaris i voluntàries que estan en aquestes 
entitats treballant desinteressadament. I que l’aportació que els hi fa l’Ajuntament és molt 
minsa en relació a la que ells ja fan en els seus voluntariats. Ara, és més de la que feien quan 
governaven els socialistes, és molt més i, per tant dir que...  
 
Bé, altres quantitats que ha deixat: estudis i treballs de l’Escola de Música 60 i pico mil euros, 
que no sabem el que és això. Ja li dic jo el que és això. Això no és una partida per si surt alguna 
cosa. Això és la partida que correspon, exactament, a la facturació que farà l’empresa que està 
prestant els serveis de l’aula de música tradicional de Tortosa, que anteriorment prestava 
directament una empresa privada amb finançament de la Generalitat i que, des de l’any passat, 
amb finançament de la Generalitat està prestant l’Ajuntament de Tortosa. I, per tant, se 
subcontracta als professors i als que imparteixen aquestes classes i, per tant, està en la partida 
d’estudis i treballs tècnics, que és la partida de contractacions professionals i per això hi ha 
63.000€. I mentre, continuen havent 18.000€ a Càritas que no estaven, que no estaven.  
 
Per tant, són antisocials per què? Perquè deixarem menys deute a les generacions futures. Si jo 
sóc capaç de deixar menys deute a les generacions futures això no és antisocial. És molt més 
social que deixar “pufos” per allí on passo, que deixar el doble de l’endeutament que el que 
vaig trobar. Això sí que és social, perquè no estic hipotecant a les generacions futures, més 
enllà de després en què s’utilitzen aquests recursos, perquè si hi ha inversions a Tortosa la 
gent podrà valorar el que havia i el que hi ha. A alguns els hi agradarà més, al altres els hi 
agradarà menys. Fa dos anys, a la gent sembla que els hi va agradar. Després poden canviar 
d’opinió lliurement. 
 
I són antisocials perquè hem de pagar beques que no ens corresponen i que no hem pagat mai. 
Perquè hem de pagar medicaments que no ens corresponen i que no hem pagat mai. I perquè 
ens dediquem a mantenir la burocràcia municipal, quan hem disminuït en 2.000.000€ la 
partida de personal de l’Ajuntament de Tortosa. Per tant, 2.000.000€ la partida de personal i 
algunes quantitats addicionals diferents a altres partides de contractació. Perquè si vostès 
agafen els contractes a grans empreses, aquestes empreses que també són antisocials, a 
grans empreses, quan va entrar el Govern a l’Ajuntament de Tortosa, el Partit Socialista, en 
aquell moment no era el Partit..., bé sí, també estava el Partit Socialista, i quan surt això es 
multiplica per dos, per dos els grans contractes a aquestes empreses que també són 
antisocials, i això ho fa el Partit Socialista, per tant, venir aquí i..., vostès poden votar, 
òbviament, el que creguin convenient en cada moment, però justificar en que són antisocials, 
més enllà que sigui un eslògan que els hi hagin enviat des del carrer Nicaragua a tots els grups 
municipals socialistes i han de dir: vostès han de dir que són antisocials; i com que està dins de 
l’argumentari del mes, doncs, vénen i ho diuen aquí. Però en base al que vostè ha exposat aquí, 
d’antisocials res. I després, de lliçons molt poques.  
  
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, 
només quatre apunts molt breus, perquè ja la durada del Ple a i ja em sembla que ens en anem 
massa enllà.  
 
Vostè m’ha dit abans que quan jo he dit lo de que Tortosa està bruta i està fosca, hem deia: 
això ho diu vostè. No, escolti, és que això ho hem dit tots i només cal sortir al carrer i preguntar 
i, a veure, no és una cosa que he dit jo, sinó que és una cosa generalitzada a Tortosa. 
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Després em diu: Home, és que aquest 7,5 milions que aporta l’Estat, certament i en això li dono 
la raó, no és el principal ingrés d’aquest Ajuntament, sinó que són els impostos que paguem, 
però sí que és cert que aquests 7,5 milions són un 25% del pressupost. I que cal recordar, com 
deia el senyor Dalmau abans, que bé, això ha anat apujant cada any, o sigui, que l’aportació de 
l’Estat ha anat apujant cada any. 
 
Desprès també em diu: home, amb la Generalitat el deute aquest de més de 6 milions d’euros. 
Diu: home, és que l’Estat sí que pot pagar però la Generalitat no pot pagar el que deu. Bé, a 
veure, jo no entraré en si pot o no pot pagar la Generalitat el que deu. Primera que ho ha de 
pagar, com deia vostè fa un moment. I segona, que la Generalitat, jo el que sí que veig és que 
es gasten molts diners en altres coses i, en canvi, no paguen el que deuen. 
 
Després el tema de les balances fiscals. Vostè em diu: Home, és que ja hi ha entitats catalanes 
que ho publiquen i tal. Bé, a mi em sembla molt bé, però clar, totes les coses tenen dos punts 
de vista, ara cal veure les que es publicaran des de Madrid. Llavors potser, publicades unes i 
altres podrem fer una comparativa i traure, en fi, traure més informació. 
 
Després, en quan a l’IBI, miri, jo a l’IBI no li he fet cap crítica. Vostè s’ho ha pres com si jo li 
hagués fet una crítica i jo de crítica no n’he fet cap. Jo l’únic que li he dit és que el que es fa des 
de fa un any o any i mig s’hagués pogut fer des de més enrera. O sigui, no era cap crítica, era 
simplement un comentari d’una cosa que es podia haver fet millor des de fa temps. 
 
I ja per acabar, amb el tema aquest, diu que jo li vaig fer una carta demanant no sé què. No, 
miri, jo vaig fer una carta, i si vol li portaré una altra vegada, que se la torni a mirar, jo l’únic que 
vaig demanar com a grup novell, com a grup recent entrat a l’Ajuntament, era saber allò que 
legalment teníem dret. Bé doncs, si era un despatx, un ordinador i un telèfon i no sé què més. 
Res més que això. Jo l’únic que volia saber era al que legalment teníem dret. A partir d’aquí 
vostè em diu que les aportacions als grups municipals és una cosa voluntària. Correcte. Llavors, 
jo l’únic que dic és que, si és una cosa voluntària i com que tots hem de jugar amb les mateixes 
cartes, que simplement es tragui, s’elimini, però s’elimini per a tots, al ser una cosa voluntària i 
no ser una cosa que haguem de complir una llei. Res més que això, gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Gràcies senyor Casanova, acabo per on ha començat. 
El tema de la voluntarietat és voluntari, és a dir, si vostè vol renunciar pot renunciar i no hi ha 
cap problema. El de la carta ja la tinc i, per tant, no li discutiré el que.... 
 
El tema de les balances fiscals. Madrid ja les ha publicat les balances fiscals. Les ha publicat i 
les va deixar de publicar perquè se li ficava la cara roja. Les publicava el Instituto de Estudios 
Fiscales, val? Les va publicar em penso que, un any el Govern del president Zapatero amb 
Solbes i després ja no es van tornar a publicar i s’han actualitzat. Ara a veure qui les publica, si 
les publica el Instituto de Estudios Fiscales serà una cosa; si les publica el Instituto de Estudios 
Económicos, que és un institut d’estudis vinculat al Partit Popular o molt proper al Partit 
Popular, serà una altra cosa. I després caldrà veure la metodologia. I caldrà veure qui avala 
cada metodologia, la metodologia que està utilitzant l’Institut d’Estudis Autonòmics o el que ha 
utilitzat el departament de la Generalitat de Catalunya és una metodologia avalada 
internacionalment. Per tant, quan es torni a publicar, però li he de recordar que l’última que 
publiquen, que jo crec que és 2008 o 2009, devia estar a 12.000, 13.000 milions, el que deien 
a Madrid, de dèficit fiscal anual, el que deien a Madrid, imagini’s, val? 
 
En quant al de la Generalitat si paga o no paga. Ja li he dit el que hi ha. Que la Generalitat 
gasta, el senyor Mas que si viatja, que m’ha dit i no li he contestat i ara tinc ganes de contestar-
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li. Home, el senyor Mas, jo crec que avui ha tornat a fer unes declaracions, viatja en turista. Això 
no ho fan molts de presidents del Govern ni ho fan molts de presidents de la Generalitat, ni ho 
han fet molts presidents de la Generalitat fins ara. Viatja en turista. Si viatja la seva senyora 
s’ho paga ella. I tots els empresaris, tots els empresaris que acompanyen al president Mas 
cadascú es paga el d’ell. Li donaré una dada de referència: van ficar a “caldo” al president Mas 
perquè se’n va anar a un viatge a Israel amb 60 persones. Seixanta persones, de les qual 40 i 
algo eren empresaris que se’ls pagaven ells. Sap quan va anar la senyora Botella, quina 
delegació va porta a Argentina era, al tema aquell de les olimpíades? A Argentina en va portar 
300 de persones. Home, però 300 persones, l’Ajuntament en devia pagar 15 o 20. No, no, en 
pagava més de 200, més de 200. No vaig sentir a ningú que critiqués a la senyora Botella 
perquè s’enduia 200 persones a Argentina. Vostè diu que sí, jo no ho vaig sentir. Ara el sentiré. 
 
Per tant, l’austeritat d’aquests viatges que són en finalitat estrictament de promoció del país i 
amb, pràcticament, tots els destins, i ho conec bé, en tots els destins perquè hi ha una 
motivació empresarial i perquè hi ha algunes empreses que ho estan demanant 
específicament, que vostè que és pensa?, que el senyor Mas se n’ha anat a l’Índia perquè no 
coneixia l’Índia?, o perquè hi ha 15 empreses catalanes que tenen uns interessos molt 
especials a l’Índia? Això és així i voler fer demagògia amb aquestes coses em pareix poc 
encertat. 
 
I la Generalitat no paga perquè no pot. El senyor Mas Colell ho va dir molt clar: la diferència 
entre el senyor Montoro i jo és una: el senyor Montoro no paga perquè no vol i jo no pago 
perquè no puc. I, dissortadament, la situació de les finances de la Generalitat és aquesta. 
També és veritat, perquè va passar algú per allí i va generar un endeutament mai conegut, però 
és la que és. 
 
I respecte a les aportacions de l’Estat, que cada any han anat apujant això no és veritat. No. 
Home, depèn de la memòria que tira. Si tira l’últim any i els dos últims anys sí, però els altres 
anys no. I hi ha anys que després se’ns ha reclamat una part dels avançaments. Li he dit, al 
2010 – 2011, en relació a les liquidacions del 2008 i del 2009 se’ns demana que se’ns torni. 
Per tant, al 2009 si no recordo malament, havien abaixat les aportacions respecte al 2008 i 
encara així se’ns va demanar que es torni. Per tant, si vostès em volen ficar que l’Estat actua 
com una germaneta de la caritat, doncs li he de dir que no.  
 
I després no perdin de referència el que els hi he dit abans: al final aquests diners que l’Estat 
envia als ajuntaments de Tortosa o als ajuntaments catalans, no són diners que van picolant 
d’Extremadura, de Madrid..., no, no, són diners d’impostos que surten d’aquí, eh. Són diners 
d’impostos dels tortosins que també es recapten aquí. I una part, una part petita, ens tornen a 
nosaltres. No vull que tornin tots, perquè l’Estat ha de fer front a les seves despeses, però ens 
donen un altre sistema de finançament o sinó les aportacions, la participació en tributs de 
l’Estat, perquè la paraula jo crec que és molt significativa, la participació de l’Ajuntament en 
tributs de l’Estat haurà de ser més gran o, sinó, ens hauran de donar un altre sistema de 
finançament. En tot cas, el ministre Montoro s’ha compromès que al llarg del 2014 farà una 
proposta i com que és un home de paraula, segur que la complirà. Una altra cosa és que ens 
agradi o no ens agradi la proposta, però segur que la complirà 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, jo senyor alcalde, regidores, regidors, el que 
vaig a dir ho dic des d’un concepte, un terme, un concepte que és el respecte. Torno a repetir: 
respecte. És un concepte que hi ha que entendre’l primer, hi ha que assimilar-lo ben assimilat i 
hi ha que aplicar i practicar. 
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Des d’aquests posicionament, diré el que ve.  I és un posicionament important perquè el 
respecte és un dels valors que determina el tarannà democràtic d’una persona, o no. O 
determina que aquesta persona té un tarannà dictatorial, superb, “engreit” i agressiu en molts 
moments. 
 
Dit això, des del respecte que jo tinc a la seva persona com a alcalde, com a regidor que és, 
com a persona i com a tarannà democràtic que se li suposa, jo crec que sí, li diré que vostè té 
dos petits defectes, senyor alcalde. Un és que tergiversa moltes vegades el que el regidor o 
regidora diu. I de dos formes: quan diu una cosa que a vostè no li agrada o que no pot defensar 
o que no pot atacar, doncs, se’n va com es diu Castella “por los cerros de Úbeda” i es queda 
tan “panxo”, i el que vostè diu va a missa. A més, com vostè té molt temps per parlar i nosaltres 
en tenim poquet, doncs clar, estem indefensos, això és indefensió com aquell que diu, no? 
 
Però és que a més, si vostè té raó quan el regidor li diu alguna cosa, és que llavors vostè 
s’acarnissa en aquell tema que no té per què acarnissar-se, sinó simplement dir: miri, escolti, 
vostè s’ha equivocat, vostè no està ben d’això, miri això i tal. I punt. I així ens estalviaríem molt 
temps d’aquests plens com el d’avui, que miri, és que estem desfilant tots perquè clar, les 
necessitats naturals de les persones ens urgeixen. Home, per favor, no és de riure això, no és 
de riure. És d’organització i de tarannà, de portar les coses com s’han de portar. Jo, la veritat li 
dic això.  
 
Per què li dic que vostè tergiversa? Miri, jo he dit, quan em diu vostè: defensa un sistema de 
finançament que no vol ni el PP. Jo no he defensat un sistema de finançament, jo he dit que 
l’Estat, avui per avui, aporta una quantitat substancial al pressupost de Tortosa i que l’ha anat 
apujant respecte, i vostè hi acaba de dir, respecte a l’any passat. Escolti, jo no defenso el 
sistema de finançament, com vostè fica en boca meva i a partir d’aquí em comença a atacar i 
em comença a dir no sé què i no deixa parlar. I com sols parla vostè, doncs així estem. No 
senyor. Vostè tergiversa moltes vegades les coses i ho dic des del respecte i l’afecte que li tinc, 
eh, o sigui, que això. 
 
Vostè mateix, fa un moment ha dit: és que l’Estat paga i la Generalitat no paga perquè no pot. 
Però no paga, doncs, escolti, a veure, aclarim les coses perquè sinó no podem estar fent 
demagògia pura i dura que vostè ens acusa a nosaltres de fer. Vostè la fa, senyor alcalde, vostè 
la fa. I potser tindria que ser qui menys tindria que fer-la per la posició que ocupa. 
 
Dit això, després, és que jo agafo la memòria que vostè ens ha passat, que se suposa que vostè 
ha escrit i jo li dic: escolti, les transferències corrents s’incrementen en un 5 tal, tal, tal..., 
aquesta variació respon principalment a un increment de la previsió dels ingressos de la 
participació en tributs de l’Estat..., la Llei general pressupostària de l’Estat, quan s’aprovi, 
determina o determinarà per als municipis en règim general es preveu un increment de mitja, 
perdó, un increment mitjà del 3,5%, i en el nostre cas hem aplicat un 1,82%. I jo li dic: escolti, 
doncs això vol dir que l’Estat aporta, perquè ens dóna un marge per rebre diners. I vostè em 
comença a atacar dient que clar, és que nosaltres quan som prudents i com som molt 
prudents, sols hem agafat un 1,82. Clar que són prudents, em pareix molt bé. Em pareix molt 
bé que hagin agafat un 1.82, bé, que agafaran un 1.82% del que l’Estat els hi pot donar, fins al 
3,5%. Però jo no he dit res més que això. I vostè tergiversa, torno a dir senyor alcalde, les 
nostres aportacions quan a vostè no li van bé.  
 
Quan li van bé, quan no tenim raó o ens equivoquem, que ens equivoquem, ara diré on jo m’he 
equivocat, que no passa res, escolti, som humans i ens equivoquem, llavors vostè s’acarnissa i 
ens acusa d’absurds, ens acusa ara fa un moment de que hem de comprar panses i menjar-
nos-les per fer memòria i ens acusa d’una sèrie de coses que escolti, per favor, que som 
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regidors i estem a un Ple d’un Ajuntament. Jo veig altres plens per la televisió i, escolti, allò és 
una bassa d’oli i es diuen les coses però amb un tarannà pacífic, tranquil i dient les coses, se 
les diuen. Però aquí no, aquí es crea una tensió que, la veritat, escolti, jo ja moments que casi 
estic per demanar de sortir a fer una cosa i anar-me’n i ja no tornar fins el dilluns si hi ha un 
altre Ple, perquè és així, no? Home clar, aprofitant l’avinentesa de que aquí tothom..., doncs, és 
lògic, jo també ho faria. 
 
La taxa del cementiri. Jo l’únic que he dit que ha pujat l’any passat perquè es va revisar i es va 
crear, aquest any també ja d’això, i he dit que el manteniment són de 2.000€. sí que ja sé que 
l’Ajuntament té altres mitjans per cobrir les necessitats del cementiri. Doncs arreglat, ja ho sé, 
però la partida de manteniment del cementiri diu 2.000€, això és el que jo he dit. I vostè 
comença a dir que home, que no te n’adones que l’Ajuntament té moltes possibilitats, que això 
és no assabentar-se’n de que hi ha altres mitjans.... Doncs ja ho sé, però jo l’únic que dic que hi 
ha una partida que diu: manteniment del cementiri 2.000€. I jo dic: em xoca, em xoca, doncs, 
que s’ingressin 106.000€ i es dediquin 2.000€, em xoca, res més, no? Res més.  
 
Ara, si vostè el que vol fer aquí és política de cara a allò, a la televisió, doncs bé, faci-la senyor 
alcalde, està en el seu dret i ho exerceix a més, i ho fa cada vegada, cada Ple ho està fent i no 
és just això, tampoc no és just que estiguéssim així. 
 
Després  vostè em diu, diu, que m’ha dit més? Perquè també ja n’ha dit...Moltes coses ja ni les 
dic perquè ja ni tinc ganes de dir-ho. 
 
El del Diari de Tarragona. Bé, això és un fet que es trau de fora, que arriba en un moment i jo 
dic: ahir o abans d’ahir, no dic fa dos mesos, cinc mesos. No dic: jo m’he informat amb els 
diaris, amb l’hemeroteca de fa un any, no ho dic això. Perquè jo m’he informat amb els 
pressupostos que ens ha donat la regidora i l’he felicitada a ella i a tots i tal, però vaig llegir que 
dintre dels ingressos directes dels municipis, dels 84 crec jo municipis, no ho tinc apuntat però 
crec que ..., nosaltres estem a la franja alta, és a dir, cobrem, la pressió fiscal és alta aquí a 
Tortosa. I vostè em diu: com tu t’informes amb periòdics... Doncs “xeic”, escolta, els periodistes 
són gent que saben la feina que fan i són gent que hi ha que tenir-los en compte. O és que 
menteixen, no? Bé, jo ho he dit de passada. 
 
Bé, total senyor alcalde, jo el que dic és que, això, vostè tergiversa moltes coses, se n’aprofita 
del lloc on està per parlar cap a la televisió molt temps i ens deixa a nosaltres..., clar, nosaltres 
som com ninots: pam, pam, pam, pam, pam, clar, i no podem ni acotxar-nos, ni tirar..., allí.  
Home, no és, això no és un Ple, això no és un Ple senyor alcalde. I li dic des del respecte, eh, 
vull dir que no es pensi que jo sóc poc respectuós. I inclús li diré des del afecte, però no. 
 
Hi ha una línia que vostè, senyor alcalde, també s’apropa molt, que és la línia roja del respecte. 
Arriba moments que vostè a punt o casi, casi insulta, menysprea, que és pitjor. La paraula 
menysprear és pitjor que l’insult. Vostè està sempre en aquesta línia roja. Home no, perquè 
miri, avui a mi m’ha acusat vostè “ja no tens ni la mínima credibilitat”. Miri, jo senyor alcalde, 
ficats aquí a dir “tu i jo som iguals”, perquè vostè serà alcalde i jo sóc regidor, li diré que vostè 
la credibilitat, al que jo he sentit per aquí, ja no a les meves aportacions, sinó a la resta de 
companys, tampoc és que la tingui molt “maja” eh, molt ben ficada perquè li han dit de tot.  
 
Però és que a més, si va al carrer, si va al carrer està el tema de les piscines. Quina credibilitat 
té quan les piscines s’han quedat com s’ha quedat? Quan vostè ho va portar 15 dies abans de 
les eleccions del 2011, com una bandera del seu, eh? Com estan? Això és credibilitat? No 
senyor alcalde, això no és credibilitat. 
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La plaça Mossèn Sol, el famós pàrquing, o el pàrquing de la plaça Joaquim Bau, també tot allò 
que van dir. O la forma en què vostè, hàbilment eh, jo no ho discutiré, però això sí que ho és, 
hàbilment s’apodera del que els altres aporten, per exemple, el Pont de l’Estat, tota la major 
inversió que s’ha fet a Tortosa de fa anys, que l’ha fet l’Estat central fent el Pont de l’Estat, fent 
les voreres, l’ha urbanitzada tot. No, no, no se’n rigui senyor alcalde que és així, però vostè, 
doncs, van desaparèixer els dos quadres que hi havia allí, que deien “Ministerio de Fomento. 
Obra no sé què”, n’hi havia un a l’entrada per una banda del pont i per l’altra, van desaparèixer 
i això abans de Setmana Santa, que és quan la gent passa per allí. Això són formes hàbils, 
hàbils, jo no discuteixo l’habilitat eh, però formes de fer política, però una política que, la 
veritat, no d’això. 
 
Jo l’únic que li demanaria és que, i li demano, li demano, li prego si vostè vol, per a ficar-nos en 
aquesta situació, jo estic aquí dalt i tu estàs aquí baix, no, que tampoc és el tema, jo li demano 
perquè estic al mateix que vostè, li demano per favor que no traspassi aquesta línia roja, no la 
traspassi i també li demanaria que no s’apropi molt a ella, perquè llavors m’obliga a mi i a 
qualsevol dels meus companys a algun dia respondre-li potser amb la petita duresa que jo he 
fet allí, que un altre dia pot ser més dura o amb més duresa que era això. És l’únic que volia dir, 
bé volia dir una altra cosa en aquest tema de que tergiversa, lo de la revisió cadastral, “vostè 
què diu, vostè Javier Dalmau que diu ponència, ponència”, però després diu: “però sí que l’hem 
modificat, sí que es pot modificar”, home, per favor home, per favor, no manipuléssim els 
conceptes perquè, a més, vostè en la seva memòria, es que senyor alcalde, es que vostè ho 
escriu, si és que s’ho ha llegit això, sinó no, deu firmar i au, diu “quan els ingressos directes 
s’incrementen un 5,37%. Aquí cal destacar especialment l’increment dels ingressos de l’IBI, tal, 
tal, tal” salto eh,  “com a mínim detall cal assenyalar que el Govern de l’Estat impulsa una 
revisió del valor cadastral. En el cas de Tortosa, la diferència de valor cadastral de l’actual 
ponència i la que li pertocarà s’ha fixat en un 70%. Aquesta actualització s’ha incrementat per a 
l’any 2014 en un coeficient de l’1,1 %, No obstant això, i seguint amb la premissa del Govern 
de no incrementar la pressió fiscal al ciutadà, l’Ajuntament ha decidit disminuir el tipus de 
forma que no s’incrementa el rebut final que arriba al ciutadà”, mentre la base imposable, que 
es el valor cadastral, no pugi. Val, és així, i jo torno a dir, senyor alcalde, des del respecte degut 
per part meva a vostè i per part de vostè a mi i als meus companys lògicament, no s’apropi a 
les línies roges de democràcia i de respecte, no s’apropi ni les traspassi, perquè hi haurà un dia 
que tindrem aquí unes paraules més grosses de lo que han de ser persones civilitzades i en 
representants de la ciutadania, per favor. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament el senyor alcalde li fa una pregunta al senyor Dalmau: Els altres portaveus tenen 
alguna limitació de temps en les seves intervencions? Tenen alguna limitació de temps en les 
seves intervencions?  
 
Tot seguit el senyor Dalmau manifesta que van pactar en el seu moment. 
 
Seguidament el senyor alcalde manifesta que no, no, té alguna limitació en aquest Ple? En la 
seva intervenció?  
 
A continuació el senyor Dalmau manifesta que en aquest no, però en els ordinaris vam pactar, 
recordi senyor alcalde, que nosaltres tenim tres minuts per exposar. 
 
Tot seguit el senyor alcalde manifesta al senyor Dalmau que no s’atabali. 
 
El senyor Dalmau manifesta que no s’atabala: És que veu, quan li diuen una cosa que no li va 
bé a vostè, ja comencem. 
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El senyor alcalde manifesta que li va la mar de bé, senyor Dalmau, expliqui tot el temps que té i 
després jo ja intervindré. 
 
A continuació el senyor Dalmau manifesta que ja s’ha explicat perquè, senyor alcalde són les 
vuit, m’entén? Sí que podem estar i hem d’estar i estem obligats a estar l’hora que consti, 
perquè per això estem aquí com a representants de la ciutadania, però bé, també amb una 
certa mesura, no? I llavors jo ara m’esplaio, vostè em dóna la paraula, ens ha donat la paraula 
als demés, però fixi’s que tots ens hem callat molt, no ens hem callat, hem intervingut d’una 
forma prudencial llevat vostè senyor alcalde, que parla, parla i parla i bé,  ja em pareix bé, però 
no és això tampoc, hem de fer un cert equilibri. I els ordinaris jo sé que vam arribar a un pacte, 
menys vostè, el portaveu de Convergència i Unió, el portaveu d’Iniciativa, jo, el portaveu de 
Plataforma, el portaveu d’Esquerra i el portaveu del PSC, tenim no sé si són, ara no recordo, 
tres minuts. Tenim tres minuts. Abans he dit que jo m’he equivocat en una cosa i ho reconeixo 
que no passa res, escolti, he dit que el deute viu de l’Ajuntament de Tortosa eren de 
55.000.000 d’euros, això era al 2012. Ara la interventora al seu informe ho fixa en quasi 
50.000.000 d’euros, bé m’he equivocat. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament el Sr. Alcalde manifesta que pel que fa al temps senyor Dalmau, perquè clar, 
vostè va donant lliçons de comportament, home Sr. Dalmau, ara m’escoltarà. Amb el mateix 
respecte que jo l’he escoltat, vostè m’escoltarà, vostè ha dit aquí que jo no tinc limitació de 
temps i que vostès tenen limitació de temps. I això vull que consti en acta i que ho escolti la 
gent que està mirant-nos per la televisió, perquè vostè quan parla a vegades mira més allà que 
em mira a mi en qui parla, sí, això “s’enxufa” un dia la tele a casa, mira un Ple i miri on miren 
els portaveus quan parlen, sí, a qui es dirigeixen o miren a la televisió, però bé això és una 
crítica constructiva, no s’enfadi. 
 
Vostè m’ha dit senyor Dalmau, és veritat que ha dit que vostès tenen limitació de temps i que jo 
no en tinc? A què ho ha dit això? O també ho estic tergiversant? Val, ho ha dit. Aquí no té ningú 
limitació de temps, ningú té limitació de temps, ningú, esperi senyor Dalmau, mai he limitat el 
temps a ningú, mai. Vostè em diu que aquí tenen limitació de temps. No és veritat, no és 
veritat, no tenen cap tipus de limitació de temps. Hi ha un pacte en Junta de Portaveus que 
quan es presenten mocions, qui presenta té cinc minuts, qui contesta té tres minuts, per a la 
rèplica tres minuts i un minut i després al·lusions, tots els portaveus; digui’m de les vuitanta 
mocions que han degut haver durant aquest mandat, a quina moció he parlat jo; digui-me’n 
una, a quina moció a l’apartat de mocions, parla l’Alcalde. No, no senyor Dalmau, el primer 
respecte és a la veritat i, sap què passa?, que això és molt fàcil de comprovar: repassi totes les 
actes i miri si l’alcalde parla a les mocions. L’alcalde no parla a les  mocions. (La senyora 
Gamundi diu: “no calla, no calla”). Senyora Gamundi vostè diu que el senyor Alcalde no calla a 
les mocions. Senyora Gamundi ha dit: l’alcalde no calla. Sí senyora Gamundi, després li cediré 
la paraula (la senyora Gamundi s’aixeca del seu escó per abandonar-lo). Doncs sí, després se’n 
va. Sí, munti el número que cregui convenient, jo l’únic que li he dit, senyora Gamundi, vostè ha 
dit que l’alcalde no calla, perquè ho he sentit perfectament, vostè pot muntar el número que 
cregui convenient, però ja està. Senyora Gamundi, si vostè vol jo li cediré la paraula tant 
tranquil·lament. (amb igual finalitat d’abandonar la sessió, també s’alcen del seu escó els 
senyors Dalmau, Casanova, Jordan i la senyora Galiana, així com la senyora Bel i els senyors 
Sabaté, Roig i Monclús). Deia, senyor Dalmau, si em vol atendre si us plau, que vostè no té 
limitació de temps i que un Ple de pressupostos duri tres hores no passa res, perquè cap Ple de 
pressupostos ha durat més. Com que veig que no té interès en la meva resposta, donaré la 
paraula a l’altre portaveu que també veig que s’absenta. (Tots nou membres del Ple abans 
esmentats abandonen el Saló de Sessions). Per tant entenc que podem passar a la votació.  
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Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb 
dotze vots a favor corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU i nou 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), 
ERC (2), I-ET-E (2), PP (1) i PxC (1). 
 
 
 
 
02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2013-2014 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist el Pla econòmic financer que s'adjunta a aquesta proposta, motivat per l'incompliment de 
l'objectiu de estabilitat pressupostària a la liquidació de l'exercici 2012. 
 
Atès que el document proposat conté la informació requerida  i el  contingut s'adequa a l'article 
21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, de estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera i als articles 20 i 21 del Reial decret 1463/2007. 
 
Atès que l'òrgan competent per a l'aprovació del Pla econòmic financer és el Ple de la 
corporació, segons l'article 23.4 de la Llei orgànica 2/2012. 
 
Atès l’informe favorable de la interventora accidental i el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 25 de novembre de 2013.  
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar, en els termes de l'article 23.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el Pla econòmic financer 2013-2014, que 
aconsegueix el compliment de l'objectiu de estabilitat pressupostària en el termini d'un any, 
detall del qual figura a l'annex que forma part integrant del present acord. 
 
Segon - Trametre còpia del Pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera i 
publicar-lo a efectes informatius al BOP. 
 
Tercer - Posar-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.”  
 
 
Annexos 
 
- Model PR-1.0 Previsions d’ingressos i despeses 
- Model PR-1.2 Previsions d’ingressos i despeses 
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Model PR-1.0 Previsions d’ingressos i despeses
Data d'aprovació Òrgan

Observacions

Art. 193.2 TRLRHL
Art. 193.3 TRLRHL

Ple de l'Ajuntament
Exercici Exercici Exercici

Estat d'ingressos 2012 2013 2014

1 13.065.310 14.230.000 14.301.255

2 59.187 110.000 140.000

3 6.004.931 6.016.000 5.701.351

4 9.143.410 10.835.000 9.285.033

5 1.147.431 943.371 855.770

6 100.000

7 29.420.268 32.134.371 30.183.409

8 30.000 140.000

9 928.892 176.670 393.589

10 4.455 4.000 107.000
11  Capítol 9 12.722.156 615.783 0

Estat de despeses

12 9.881.610 10.249.241 9.688.757

13 10.322.373 11.481.138 10.523.876

14 1.476.027 1.657.803 1.845.516

15 3.076.715 2.588.170 2.595.945

16 24.756.725 25.976.351 24.654.094

17 9.359.660 1.120.501 818.589

18 170.372 1.224.135 219.610

19 5.319.735 7.766 4.000
20  Capítol 9 3.066.204 3.822.091 5.227.705

Superàvit / dèficit no financer
21 Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (6 + 7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18) -3.937.595 4.020.053 5.124.705

Estat del romanent de tresoreria
22  Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.141.811 2.612.740 2.612.740

Deute viu

23 52.669.838 49.463.530 44.235.826

24

25
26  Deute viu avalat a curt termini 674.959 375.000

Capacitat / necessitat de finançament

27 5.315.279 3.766 -103.000

28 9.655.953 -3.206.308 -5.227.705
29 -4.340.673 3.210.074 5.124.705

Estalvi corrent i resultat pressupostari

30 4.663.544 6.158.020 5.529.315

31 Amortitzacions d’operacions de crèdit a llarg termini (20) 3.066.204 3.822.091 5.227.705

32 Estalvi corrent després d’amortitzacions (30 – 31) 1.597.340 2.335.929 301.610

33 Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 –6 –8 –9 –10 –11) 1.194.262 1.525.949 301.610

34 Resultat pressupostari (32 – 33) 403.078 809.979 0

35 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents)

36 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op. de capital)

37 Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents) 

38 Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital) 10.136.032 1.371.392

39 Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents) 

40 Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de capital) 2.176.331 332.146
41 Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40) 8.362.780 1.849.225 0

Ràtios financeres

42 5,43% 7,27% 1,00%

43 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t [(30 + 35 + 37 - 39) / 23] (%) 8,85% 12,45% 12,50%

44 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t [(30+35+37-39) / (23+25)] (%) 8,85% 12,45% 12,50%

45 Romanent de tresoreria [22 / (7 – 39)] (%) 3,88% 8,13% 8,66%
46 Volum de deute sobre ingressos corrents ([23 + 24 + 25 + 26] / 7) (%) 181,32% 155,09% 146,56%

 
Mesures previstes per absorbir el romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu

 Capítol 8

 Capítol 6

Capacitat de retorn. Amortització anual [(32 + 35 + 37 - 39/ (7 - 39)] (%)

Art. 193.1 TRLRHL

 Deute viu a curt termini

Estalvi corrent (7 – 16)

 Deute viu avalat a llarg termini

 Deute viu a llarg termini

Adquisicions netes d'actius financers

Passius nets contrets
Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (27 - 28)

 Capítol 1

 Capítol 3

 Capítol 2

 Capítol 3

 Capítol 4

 Ingressos per operacions corrents ajustats (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)

 Capítol 8

 Ingressos corrents afectats a op.de capital (art.35, conceptes 396 i 397 i altres)

 Capítol 5

 Capítol 7

 Capítol 2

 Capítol 4

 Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15)

28/11/2013

 Capítol 6

 Capítol 7

 Capítol 1

Liquidació
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Data d'aprovació Òrgan

Model PR-1.2 Previsions d’ingressos i despeses (Dades consolidades del grup integrat per l'ens local i els ens dependents subjectes a tutela 
financera)

Ple de l'Ajuntament
Exercici Exercici Exercici

Estat d'ingressos 2012 2013 2014

1 13.065.310 14.230.000 14.301.255

2 59.187 110.000 140.000

3 6.540.035 6.309.143 6.088.734

4 9.232.789 10.835.000 9.286.033

5 1.156.973 943.371 855.770

6 0 100.000

7 30.054.294 32.427.514 30.571.792

8 30.000 140.000

9 935.192 176.670 393.589

10 4.455 4.000 107.000
11  Capítol 9 12.722.156 615.783 0

Estat de despeses

12 10.878.146 11.081.789 10.551.420

13 10.848.009 11.673.925 10.770.188

14 1.476.916 1.657.803 1.853.141

15 1.793.425 1.812.879 1.828.628

16 24.996.496 26.226.395 25.003.377

17 9.359.660 1.125.501 818.589

18 170.372 1.224.135 219.610

19 5.319.735 7.766 4.000
20  Capítol 9 3.066.204 3.822.091 5.227.705

Superàvit / dèficit no financer
21 Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (6 + 7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18) -3.537.041 4.058.153 5.163.805

Estat del romanent de tresoreria
22  Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.173.529 2.612.740 2.612.740

Deute viu

23 52.669.838 49.463.530 44.235.826

24

25
26  Deute viu avalat a curt termini 674.959 375.000 0

Capacitat / necessitat de finançament

27 5.315.279 3.766 -103.000

28 9.655.953 -3.206.308 -5.227.705
29 -4.340.673 3.210.074 5.124.705

Estalvi corrent i resultat pressupostari

30 5.057.798 6.201.119 5.568.415

31 Amortitzacions d’operacions de crèdit a llarg termini (20) 3.066.204 3.822.091 5.227.705

32 Estalvi corrent després d’amortitzacions (30 – 31) 1.991.594 2.379.028 340.710

33 Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 –6 –8 –9 –10 –11) 1.187.962 1.530.949 301.610

34 Resultat pressupostari (32 – 33) 803.632 848.079 39.100

35 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents)

36 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op. de capital)

37 Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents) 

38 Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital) 10.136.032 1.371.392

39 Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents) 

40 Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de capital) 2.191.031 332.146
41 Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40) 8.748.634 1.887.325 39.100

Ràtios financeres

42 6,63% 7,34% 1,11%

43 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t [(30 + 35 + 37 - 39) / 23] (%) 9,60% 12,54% 12,59%

44 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t [(30+35+37-39) / (23+25)] (%) 9,60% 12,54% 12,59%

45 Romanent de tresoreria [22 / (7 – 39)] (%) 3,90% 8,06% 8,55%
46 Volum de deute sobre ingressos corrents ([23 + 24 + 25 + 26] / 7) (%) 177,49% 153,69% 144,69%

 
Observacions

 Capítol 8

 Capítol 6

Capacitat de retorn. Amortització anual [(32 + 35 + 37 - 39/ (7 - 39)] (%)

 Deute viu a curt termini

Estalvi corrent (7 – 16)

 Deute viu avalat a llarg termini

 Deute viu a llarg termini

Adquisicions netes d'actius financers

Passius nets contrets
Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (27 - 28)

 Capítol 1

 Capítol 3

 Capítol 2

 Capítol 3

 Capítol 4

 Ingressos per operacions corrents ajustats (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)

 Capítol 8

 Ingressos corrents afectats a op.de capital (art.35, conceptes 396 i 397 i altres)

 Capítol 5

28/11/2013

 Capítol 6

 Capítol 7

 Capítol 1

 Capítol 7

 Capítol 2

 Capítol 4

 Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15)

Liquidació



*-*-* 
 

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb 
dotze vots a favor corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU i nou 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), 
ERC (2), I-ET-E (2), PP (1) i PxC (1). 
 
 
 
03 - DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 
TORTOSA PER A L’EXERCICI 2014. 
 
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 2014 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 25 de novembre de 2013. 
 
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: 26.683.405,61 € 
- de forma consolidada amb TortosaMedia i Tortosasport: 26.943.273,62 € 
 
Segon - Aprovar inicialment el Pressupost general de l’Ajuntament de Tortosa per a l’exercici 
2014, 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 30.923.997,60 30.923.997,60 

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

  

GUMTSA 3.224.402,26 3.291.487,19 
TORTOSASPORT S.L. 1.016.300,00 1.045.100,00 
TORTOSA MEDIA, S.L. 107.500,00 117.800,00 
TORTOSA INNOVA, S.L. 35.300,00 36.100,00 
GESAT S.A 18.646.438,76 18.646.438,76 
TORTOSA SALUT 10.800.000,00 10.862.000,00 
HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU 476.194,72 476.194,72 
TOTAL PREVISIONS D’INGRESSOS I DESPESES DE SOCIETATS 
MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL i ENTITAT PÚBLICA 
EMPRESARIAL LOCAL 
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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 

 
 

65.230.133,34 
 

61.221.737,23 

 
 

65.399.118,27 
 

61.390.722,16 

 
Tercer - Aprovar la plantilla de personal per a 2014 que consta a l’expedient. 
 
Quart - Aprovar les bases d’execució del pressupost. 
 
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.  ” 
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EAT Ajuntament de Tortosa Data obtenció 21/11/2013

RESUM

(AVANTPROJECTE) ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import

1.1 OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 9.688.756,92
2 Despeses corrents en béns i serveis 10.523.876,20
3 Despeses financeres 1.845.516,46
4 Transferències corrents 2.595.944,70

1.2 OPERACIONS DE CAPITAL

6 Inversions 818.588,73
7 Transferències de capital 219.610,00

8 Actius financers 4.000,00

9 Passius financers 5.227.704,59

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 30.923.997,60

RESUM

(AVANTPROJECTE) ESTAT D´INGRESSOS

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import

1.1 OPERACIONS CORRENTS

1 Impostos directes 14.301.254,80
2 Impostos indirectes 140.000,00
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 5.701.351,48
4 Transferències corrents 9.285.032,96
5 Ingressos patrimonials 855.769,63

1.2 OPERACIONS DE CAPITAL

6 Alienació d´inversions reals 140.000,00
7 Transferències de capital 393.588,73

8 Actius financers 107.000,00

TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS 30.923.997,60

EXERCICI ECONÒMIC DE 2014

1. OPERACIONS NO FINANCERES

2. OPERACIONS FINANCERES

2. OPERACIONS FINANCERES

1. OPERACIONS NO FINANCERES

*-*-* 
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Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb 
dotze vots a favor corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU i nou 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), 
ERC (2), I-ET-E (2), PP (1) i PxC (1). 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vint hores i dos 
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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