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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
23/ 2014 

 
 
 
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 vuit hores i vint minuts del 
dia vint-i-quatre de novembre de dos mil 
catorze, 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 de proposta de modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Tortosa, 
consistent en l’amortització de les diferents places que es troben vacants. 
 
02 - Dictamen de proposta d’aprovació del reconeixement del dret del personal de l’Ajuntament de 
Tortosa, a la percepció de la part meritada de la paga extraordinària de desembre de 2012, 
corresponent als serveis efectivament prestats durant els 44 dies que van des de l’1 de juny de 2012 
fins al 14 de juliol de 2012, deixada d’abonar en virtut del Reial decret llei 20/2012. 
 
03 - Dictamen de proposta per sol·licitar l’ampliació del termini de reintegrament dels saldos deutors 
de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l’Estat, exercicis 2008 i 2009. 
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04 - Dictamen d’aprovació de la afectació parcial del romanent de Tresoreria per a despeses generals 
al projecte 2014-2-IMA-2. 
 
05 - Dictamen de proposta d’aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 27/2014. 
Suplement de crèdit. 
 
06 - Dictamen de proposta d’aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 25/2014. 
Suplements de crèdits i crèdit extraordinari. 
 
07 - Dictamen d’aprovació inicial del Pressupost general de l’Ajuntament de Tortosa, per a l’exercici 
2015. 
 

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

 
SERVEIS CENTRALS 

 
 
01 - DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL MUNICIPAL DE 
L’AJUNTAMENT DE TORTOSA CONSISTENT EN L’AMORTITZACIÓ DE LES DIFERENTS PLACES QUE ES 
TROBEN VACANTS PER JUBILACIÓ, SUBROGACIÓ DE PERSONAL I ALTRES DE LES PERSONES QUE LES 
OCUPAVEN. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 28 de novembre de 2013 aprovà el pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2014. El pressupost ha estat  publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona número 297 del dia 28 de desembre de 2013. 
 
A la plantilla de personal municipal existeixen diferents places vacants amb motiu de la jubilació, 
subrogació de personal i altres de les persones que les ocupaven, d’acord amb el següent detall: 
 
PERSONAL FUNCIONARI 
 
Àrea de Serveis Centrals: 
 
Una plaça pertanyent a l’escala d’administració general, subescala auxiliar, categoria auxiliar 
administrativa, grup de classificació C2, adscrita a la Unitat de Gestió d’Ingressos, ocupada per la 
funcionària Sra. Francesca Saborit Latorre fins al dia 17/02/2014, data de la seva jubilació. 
 
Àrea de Serveis a les Persones: 
 
Una plaça pertanyent a l’escala d’administració general, subescala administrativa, categoria 
administrativa, grup de classificació C1, adscrita a la Unitat de Cultura, ocupada per la funcionària 
Sra. Maria Jose Cantó Balart fins al dia 24/08/2014, data de la seva jubilació. 
 
Àrea de Serveis al Territori: 
 
Una plaça pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnic superior,  
categoria arquitecte, grup de classificació A1, adscrita a la Unitat d’Urbanisme, ocupada pel 
funcionari Sr. Jaume Martínez Gómez fins al dia 11/08/2014, data de la seva jubilació. 
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Una plaça pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe auxiliar,  
categoria inspector d’obres, grup de classificació C2, adscrita a la Unitat d’Urbanisme, ocupada pel 
funcionari Sr. Juan José Redó Escudero fins al dia 6/12/2013, data de baixa a l’empresa. 
 
PERSONAL LABORAL FIX 
 
Àrea d’Espai Púbic: 
 
Un plaça pertanyent a la categoria de oficial primera electricista grup de classificació C2, adscrita al 
Servei de Manteniment de la Via Pública, ocupada pel personal laboral Sr. José Antonio Gil Panisello 
fins al dia 1/06/2014, data de la subrogació de personal a un contracte de serveis. 
 
Àrea de Serveis a les Persones: 
 
Una plaça pertanyent a la categoria de oficial segona, grup de classificació C2, adscrita a la Unitat de 
Cultura, ocupada pel personal laboral Sr. Pere Gilabert Rovira fins al dia 5/01/2014, data de la seva 
jubilació. 
 
Ateses les necessitats actuals de personal d’aquest Ajuntament, en relació a la plantilla de personal 
municipal. 
 
Vista la resolució d’alcaldia 2878/2014 de data 17 de novembre de 2014 on s’ordena iniciar 
l’expedient de modificació de la vigent plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, 
aprovada pel Ple de la Corporació conjuntament amb el Pressupost General per a l’exercici 2014, 
consistent en l’amortització de diferents places vacants amb motiu de la jubilació, subrogació de 
personal i altres de les persones que les ocupaven. 
 
Vist l’informe, de data 17 de novembre de 2014, del Departament de Recursos Humans, i referència 
S-2014-RRH-000353, amb nota de conformitat formulada per l’Interventor municipal, núm. 
715/2014. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, de data 20 de novembre de 2014. 
 
Al Ple de la corporació es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER - Aprovar l’expedient de modificació de la vigent plantilla de personal municipal d’aquest 
Ajuntament, aprovada pel Ple de la Corporació conjuntament amb el Pressupost General per a 
l’exercici 2014, consistent en l’amortització de diferents places vacants amb motiu de la jubilació, la 
subrogació de personal i altres de les persones que les ocupaven d’acord amb el següent detall:  
 
PERSONAL FUNCIONARI 
 
Àrea de Serveis Centrals: 
 
Una plaça pertanyent a l’escala d’administració general, subescala auxiliar, categoria auxiliar 
administrativa, grup de classificació C2, adscrita a la Unitat de Gestió d’Ingressos, ocupada per la 
funcionària Sra. Francesca Saborit Latorre fins al dia 17/02/2014, data de la seva jubilació. 
 
Àrea de Serveis a les Persones: 
 
Una plaça pertanyent a l’escala d’administració general, subescala administrativa, categoria 
administrativa, grup de classificació C1, adscrita a la Unitat de Cultura, ocupada per la funcionària 
Sra. Maria Jose Cantó Balart fins al dia 24/08/2014, data de la seva jubilació. 
 
Àrea de Serveis al Territori: 
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Una plaça pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnic superior,  
categoria arquitecte, grup de classificació A1, adscrita a la Unitat d’Urbanisme, ocupada pel 
funcionari Sr. Jaume Martínez Gómez fins al dia 11/08/2014, data de la seva jubilació. 
 
Una plaça pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe auxiliar,  
categoria inspector d’obres, grup de classificació C2, adscrita a la Unitat d’Urbanisme, ocupada pel 
funcionari Sr. Juan José Redó Escudero fins al dia 6/12/2013, data de baixa a l’empresa. 
 
PERSONAL LABORAL FIX 
 
Àrea d’Espai Púbic: 
 
Una plaça pertanyent a la categoria de oficial primera electricista grup de classificació C2, adscrita al 
Servei de Manteniment de la Via Pública, ocupada pel personal laboral Sr. José Antonio Gil Panisello 
fins al dia 1/06/2014, data de la subrogació de personal a un contracte de serveis. 
 
Àrea de Serveis a les Persones: 
 
Una plaça pertanyent a la categoria de oficial segona, grup de classificació C2, adscrita a la Unitat de 
Cultura, ocupada pel personal laboral Sr. Pere Gilabert Rovira fins al dia 5/01/2014, data de la seva 
jubilació. 
 
SEGON - Sotmetre el present acord al tràmit d’informació pública durant el període de 15 dies, 
comptadors des de la data de la darrera publicació del corresponent anunci al BOPT i al DOGC, 
durant el qual els/les interessats/des podran formular les al·legacions que estimin convenients. 
 
TERCER - Si durant l’esmentat període no es formula cap al·legació l’acord esdevindrà definitivament 
aprovat sense cap més tràmit. ” 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, només 
per manifestar, tal com ja vam fer a la comissió, la nostra abstenció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Nosaltres també ens vam abstenir. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, és per manifestar la nostra abstenció 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: També per abstenció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Bon dia senyor alcalde. Per manifestar la nostra abstenció. 
 
 

*-*-* 
 
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) . 
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02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DEL DRET DEL PERSONAL 
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA A LA PERCEPCIÓ DE LA PART MERITADA DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DE 2012, CORRESPONENT ALS SERVEIS EFECTIVAMENT PRESTATS 
DURANT ELS 44 DIES QUE VAN DES DE L’1 DE JUNY DE 2012 FINS AL 14 DE JULIOL DE 2012, 
DEIXADA D’ABONAR EN VIRTUT DEL REIAL DECRET LLEI 20/2012, DE 13 DE JULIOL, DE MESURES 
PER GARANTIR L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DE FOMENT DE LA COMPETITIVITAT, QUE VA 
ENTRAR EN VIGOR EL 15 DE JULIOL DE 2012. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ 
1. El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, suprimia durant l’any 2012 la paga extraordinària del 
mes de desembre i la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents del 
mes de desembre, i que d’acord amb el seu article 2, disposava el següent: 
 
Article 2. Paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic. 
 
1 - L’any 2012 el personal del sector públic definit a l’article 22.U de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de 
pressupostos generals de l’Estat, veurà reduïdes les seves retribucions en les quanties que 
correspongui percebre el mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga 
extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents 
del mes esmentat. 
 
2 - Per fer efectiu el que disposa l’apartat anterior, s’han d’adoptar les mesures següents: 
 
2.1 El personal funcionari no percebrà al mes de desembre les quantitats a què es refereix l’article 
22.Cinc.2 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012, en 
concepte de sou i triennis. 
Tampoc es percebran les quanties corresponents a la resta dels conceptes retributius que integren 
tant la paga extraordinària com la paga addicional de complement específic o pagues addicionals 
equivalents del mes de desembre; 
.../... 
2.2 El personal laboral no percebrà les quantitats en concepte de gratificació extraordinària en ocasió 
de les festes de Nadal o paga extraordinària o equivalent del mes de desembre de l’any 2012. 
Aquesta reducció comprèn la de tots els conceptes retributius que formen part de la dita paga 
d’acord amb els convenis col·lectius que siguin aplicables. 
L’aplicació directa d’aquesta mesura s’ha de realitzar a la nòmina del mes de desembre de 2012, 
.../... 
6. El que disposen els apartats anteriors no és aplicable als empleats públics les retribucions per 
jornada completa dels quals, exclosos incentius al rendiment, no assoleixin en còmput anual 1,5 
vegades el salari mínim interprofessional que estableix el Reial decret 1888/2011, de 30 de 
desembre. 
7. El present article té caràcter bàsic i es dicta a l’empara del que disposen els articles 149.1.13a i 
156.1 de la Constitució. 
 
2. El Ple de l’Ajuntament de Tortosa, en sessió ordinària de data 5 de novembre de 2012, va 
aprovar la no disponibilitat dels crèdits consignats al capítol 1 corresponents a les pagues 
extraordinàries de desembre de 2012. El Ple de l’Ajuntament de Tortosa, en sessió extraordinària i 
urgent de data 28 de desembre de 2012, va declarar la desafectació i deixar sense efecte la no 
disponibilitat de part dels crèdits que estaven consignats a la partida pressupostària PRO-24100-
13100 per import de 7.696,80 EUR que corresponien a les pagues extraordinàries de desembre de 
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2012 de les treballadores del Taller d’Ocupació, i va reconèixer i abonar les pagues les pagues 
extraordinàries de desembre de 2012 de les treballadores del Taller d’Ocupació. 
 
3. El règim jurídic de les pagues extraordinàries del personal al servei de les administracions 
públiques està constituït, bàsicament, pel disposat en: 
 

• Llei 30/1984, de 2 d’agost de mesures per a la reforma de la funció pública. 
• Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
• Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a 2012. 

 
D’acord amb el que determina l’article vint-i-tres 2.c) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost de mesures 
per a la reforma de la funció pública, les pagues extraordinàries, que són dues l’any per un import 
mínim cadascuna d’aquestes d’una mensualitat del sou i triennis, es meriten els mesos de juny i 
desembre. 
 
L’article 26.U.B) de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2012, estableix que, per al funcionaris i per al 2012, les pagues extraordinàries, que són dues a 
l’any, una el mes de juny i una altra el mes de desembre, i que es meriten d’acord amb el que preveu 
l’article 33 de la Llei 33/1987, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1988. 
Cada una de les pagues ha d’incloure les quanties de sou i triennis que fixa l’article 22 Cinc.2 
d’aquesta Llei i del complement de destí mensual que es percebi. 
 
Quan els funcionaris hagin prestat una jornada de treball reduïda durant els sis mesos 
immediatament anteriors als mesos de juny o desembre, l’import de la paga extraordinària ha 
d’experimentar la reducció proporcional corresponent. 
 
Per la seva part, l’article 33 de la Llei 33/1987, de 23 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a 1988, en la redacció donada per la Llei 2/2004, de 27 de desembre, de Pressupostos 
generales de l’Estat per a l’any 2005, anteriorment precepte modificat per l’article 102 a), de la Llei 
13/1996 de 20 de desembre, de Mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, determina el 
següent: 
 
‘a) cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria 
no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, 
el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada mes natural 
completo y día por un sexto y un ciento ochentavo, respectivamente, del importe de la paga 
extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido por un periodo de seis meses, 
teniendo en cuenta que si la suma de los días de los meses incompletos fuera treinta o superior, 
cada fracción de treinta días se considerara como un mes completo. ‘ 
 
4. Les resolucions judicials, en general, consideren que l’aplicació del Reial decret llei 20/2012, 
de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, 
infringeix l’ordenament jurídic, en especial pel que fa al principi d’irretroactivitat de les normes, així 
com els de seguretat jurídica, i confiança legítima, principis i valors que informen el nostre sistema 
normatiu i que es troben proclamats tant  a la Constitució espanyola com al Codi civil vigent. 
 
Recorreguda l’aplicació i execució de la mencionada normativa, els pronunciaments institucionals, 
Defensora del poble, i les diferents sentències, des de la jurisdicció social, la contenciós 
administrativa, el Tribunal constitucional, o els Tribunals Superiors de Justícia en sala contenciós 
administrativa, majoritàriament, s’han pronunciat en el sentit de reconèixer el dret de les persones 
recurrents a percebre la paga extraordinària de desembre del 2012 pel període meritat, des de l’1 de 
juny fins al 14 de juliol de 2012, data immediatament anterior a l’entrada en vigor de l’esmentat 
Reial decret llei 20/2012, fonamentat, entre altres, en la irretroactivitat de les disposicions 
sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, reconeguda en l’article 9.3 de la 
Constitució espanyola. 
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5. Atès el que estableix l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, corresponen, en tot cas, al Ple, la competència relativa a la fixació de la quantia de les 
retribucions complementàries fixes i periòdiques. 
 
Per a l’adopció de l’acord es requerirà, segons allò que disposa l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, la majoria simple dels membres presents de la 
Corporació local. 
 
6. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb 
caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra 
aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 
contenciosos administratius de la província de Tarragona o, a elecció de l'interessat/ada, dels que 
tinguin competència territorial en la localitat de residència del demandant, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent de la recepció d'aquesta notificació. 
 
En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu - silenci que 
es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi 
notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de 
sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui 
desestimat. 
 
Vista la resolució d’alcaldia 2844/2014, de 14 de novembre de 2014, per la qual s’incoa expedient 
relatiu al reconeixement del dret del personal municipal de l’Ajuntament de Tortosa a la percepció de 
la part meritada de la paga extraordinària de desembre de 2012, corresponent als serveis 
efectivament prestats durant els 44 dies que van des de l’1 de juny de 2012 fins al 14 de juliol de 
2012, deixada d’abonar en virtut del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que va entrar en vigor el 15 de 
juliol de 2012, i se sol·licita al Departament de Recursos Humans informe de costos i existència de 
consignació pressupostària suficient per fer front a la despesa i de les condicions particulars que 
justifiquen aquesta retribució. 
 
Vist l’informe emès pel cap del Departament de Recursos Humans de data 14 de novembre de 2014 
i referència S-2014-RRH-000352, amb nota de conformitat formulada per l’Interventor municipal, 
núm. 724/2014. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals emès en sessió de data 20 de 
novembre de 2014. 
 
Al Ple de la corporació es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER - Reconèixer el dret del personal municipal de l’Ajuntament de Tortosa a la percepció de la 
part meritada de la paga extraordinària de desembre de 2012, corresponent als serveis efectivament 
prestats durant els 44 dies que van des de l’1 de juny de 2012 fins al 14 de juliol de 2012, deixada 
d’abonar en virtut del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, que va entrar en vigor el 15 de juliol de 2012, sobre 
la base de les argumentacions i motivacions formulades en aquest expedient. 
 
SEGON - Aplicar els efectes econòmics derivats de l’acord anterior a la nòmina de novembre de 2014. 
 
TERCER - Si un cop executat aquest acord es declarés la seva improcedència, l’Ajuntament ho 
comunicarà a la representació de la part social i procedirà a la deducció íntegra de la quantia 
abonada per aquest concepte en la propera paga extraordinària que correspongués abonar al 
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personal. 
 
QUART - Notificar aquesta resolució a les persones interessades i donar-ne compte als òrgans i 
unitats administratives  als quals en correspongui el seu coneixement i execució.  ” 
 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
03 - DICTAMEN DE PROPOSTA PER SOL·LICITAR L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE REINTEGRAMENT DELS 
SALDOS DEUTORS DE LES LIQUIDACIONS DEFINITIVES DE LA PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L’ESTAT, 
EXERCICIS 2008 I 2009 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Antecedents. 
 
La disposició addicional desena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a l'any 2012 va regular el reintegrament de saldos deutors a favor de la Hisenda de l'Estat 
derivats de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat dels exercicis 2008 i 
2009. 
 
D'altra banda, la disposició addicional única del Reial decret llei 12/2014, de 12 de setembre, 
estableix modificacions en el procediment de reintegrament abans esmentat. De fet, la més rellevant 
d'aquestes modificacions és l'ampliació del termini de reintegrament en 120 mensualitats més. Les 
condiciones per ampliar el termini són: 
 
• Només podran sol·licitar-ho les entitats locals als quals s'estigui aplicant l'ampliació de termini de 

la DA 10a de la Llei 2/2012. 
 
• La sol·licitud haurà de ser aprovada pel Ple de la corporació local, i remesa per l’interventor al 

MINHAP per mitjans telemàtics i amb signatura electrònica amb anterioritat al 30 de novembre 
de 2014. 

 
• La aplicació efectiva de l'ampliació del termini de reintegrament s'efectuarà en la bestreta de 

gener de 2015. 
 
• L'ampliació sol·licitada es concedirà a les entitats que prevegin complir a 31 de desembre de 

2014 amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, amb el límit de deute públic (110 %) i que el 
període mitjà de pagament a proveïdors no superi en més de 30 dies el termini màxim establert 
en la normativa de morositat. 

 
En conseqüència, atès que l'ampliació del termini de reintegrament de saldos deutors a favor de la 
Hisenda de l'Estat derivats de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat dels 
exercicis 2008 i 2009 implica evidents beneficis per a la Tresoreria municipal i una possibilitat per 
minvar el termini de pagament a proveïdors, i atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals, emès en sessió de data 20 de novembre de 2014, proposo al Ple l'adopció del 
següent acord: 
 
Primer – Sol·licitar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques l'ampliació del termini de 
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reintegrament de saldos deutors a favor de la Hisenda de l'Estat derivats de les liquidacions 
definitives de la participació en tributs de l'Estat dels exercicis 2008 i 2009, en el termes previstos en 
la disposició addicional única del Reial decret llei 12/2014, de 12 de setembre. 
 
Segon - Remetre aquesta sol·licitud al Ministeri pel procediment establert en el paràgraf tercer de 
l'esmentada disposició addicional única.” 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí,. gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, tenim 
aquí un dubte perquè clar, és que no sabem de quina quantitat estem parlant. Llavors clar, si això ho 
hem d’aplaçar durant 10 anys a pagar 120, clar, jo el dubte que tinc aquí és saber quina quantitat, 
de quina quantitat estem parlant? 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Sí, miri, li donarem exacte, estem parlant sobre uns 
600.000€ o potser ara ja en deuen quedar menys, ara igual en queden uns 300 i “algo”. Li explico, 
de la participació en tributs de l’Estat del 2008 i 2009 es va fer una mala previsió pel Govern 
d’aquell moment i es van fer més entregues a compte de les que després resultaven de la...., la Llei 
establia que quan es produeix aquesta circumstància, la devolució es fa immediatament l’any 
següent. A l’any 2008 no es va poder fer al 2009 perquè va tornar a passar exactament el mateix i es 
va decidir que es faria l’any següent. A l’any següent vam veure que ficaven els ajuntaments en una 
situació que era insostenible i es va donar un termini de 5 anys.  
 
Aquest 5 anys després van ser passats a 10 anys i ara em penso que és, el que demanem és a 20 
anys. Això no merita interessos amb el qual, davant de la possibilitat de destinar recursos a 
amortitzar deutes que meriten interessos o que no en meriten, se’ns va recomanar i era obvi que era 
millor que féssim això i paguéssim a l’Estat més tard quan la quantitat tenia un cost molt inferior. 
 
Aquesta és una de les mesures que si recorden van presentar, va presentar el ministre Montoro com 
que era una mesura que donava major liquiditat als ajuntaments. La veritat és que és molt minsa, 
nosaltres aquesta quantitat tampoc no la paguem. Si vostès veuen al Pressupost tampoc no apareix. 
Per què? Perquè te la descompte ja de la participació en tributs de l’Estat de cada any, val? Per tant, 
no apareix, efectivament, com una partida de menys, de més despesa perquè ja apareix com una 
partida de menys ingressos. Ho fem per aquest motiu, essencialment. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Bé, llavors, un cop ja tenim l’explicació que m’ha 
semblat absolutament correcta, el nostre vot serà favorable. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
04 - DICTAMEN D’ACORD D’AFECTACIÓ PARCIAL DEL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS AL PROJECTE 2014 2 IMA 2 “ADQUISICIÓ DE BÉNS IMMOBLE - PINCAT, CARRER CROERA” 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
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“ El Ple de l’Ajuntament de Tortosa en sessió de data 25 d’abril de 2005 va aprovar el Pla integral del 
casc antic de Tortosa (PinCAt). 
 
Per resolució de 27 de juliol de 2005 del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques es va 
concedir a l’Ajuntament de Tortosa una subvenció per import de 9.448.546,41 euros per executar les 
actuacions del projecte PinCat, lo qual suposa un finançament del 50%. 
  
El PinCat incloïa, entre les seves actuacions, l’expropiació de les cases del carrer Croera, l’expedient 
de la qual va ser aprovat definitivament en data 31 de juliol de 2006, efectuant-se les obligacions 
reconegudes corresponents, això com l’ordenació de pagament. 
 
Alguns dels propietaris afectats van recórrer l’expropiació al jutjat de lo contenciós - administratiu, qui 
en data de 16 d’octubre de 2007 anul·la l’expedient d’expropiació, sentència que confirma el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en data 18 de juny de 2009. 
 
En data 5 de novembre de 2010 es comptabilitza l’anul·lació d’ordres de pagament de preus justos 
de les expropiacions per un total de 982.025,54 euros, derivat de la sentència, i de les quals 
491.012,77 euros estan finançats per la subvenció de la Generalitat de Catalunya. 
 
 El fet de què l’anul·lació de l’ordre de pagament i de les obligacions reconegudes no es fes en el 
mateix exercici que la seva comptabilització provoca que no es reposi de forma automàtica el crèdit a 
l’aplicació pressupostària prevista per les adquisicions de bens immobles, crèdit que es va consumir 
en el moment del reconeixement de l’obligació i que, com ja es va fer constar a l’informe 
d’intervenció de la liquidació de l’exercici 2010, sigui necessari reposar per tal de poder executar les 
actuacions esmentades objecte de subvenció. 
 
Cal tenir  en compte que en trobar-se el PinCat subvencionat en un 50%, aquesta subvenció té la 
consideració d’ingressos afectats a l’execució de les actuacions del PinCat. En el moment es què es 
va comptabilitzar l’anul·lació de les ordres de pagament, en no haver-se considerat com a excés de 
finançament afectat, va millorar el romanent de tresoreria per a despeses generals en l’import de 
491.012,77 euros, enlloc de la seva consideració en el romanent de tresoreria per a despeses amb 
finançament afectat, situació que cal ajustar. 
 
Vist l’informe d’intervenció i el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de data 20 
de novembre de 2014. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer: Efectuar la correcta classificació del romanent de tresoreria, esmenant l’omissió produïda a 
la liquidació de l’exercici 2010, considerant una part del romanent de tresoreria per a despeses 
generals, quantificat en un import de 491.012,77 euros, com a romanent de tresoreria per a 
despeses amb finançament afectat. 
 
- En conseqüència, afectar part del romanent de tresoreria per a despeses generals, en un import de 
491.012,77 euros, a les actuacions del PinCat, i en concret al projecte 2014 2 IMA 2 “Adquisicions 
béns immobles- PinCat, carrer Croera”. 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, és per manifestar la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde, bon dia companyes i companys 
regidors i regidores.  
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És per manifestar la nostra posició que serà favorable, tant al punt 4 com al punt 5. I això perquè és 
un...., ens sembla com ens van explicar-ho que era, que tenia que veure amb l’enderroc de les cases 
de davant de la catedral, no? Es tractava de tombar-les i es tractava d’arreglar tot això per poder 
aconseguir que es tombéssim i pensem que això és una aposta de ciutat i, per tant, el nostre grup 
municipal ho comparteix, ho hem dit sempre que ens sembla adequat. És un projecte que es va 
iniciar al 2005 amb el del PinCat i, per tant, ara sembla que això es podrà cristal·litzar i votarem sí als 
dos punts que tenen a veure amb això, a fi i efecte de donar suport al Govern en aquesta iniciativa. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Monclús. És més una correcció 
comptable que el tema aquest. En tot cas, només una matisació, efectivament, el de les cases de la 
catedral fa molts anys que va, no és del 2005. Les cases de la catedral arranquen a l’any 64, si no 
recordo jo malament, amb la modificació que es va fer. A partir d’allí això s’ha allargat més del 
compte segurament perquè els diferents moments ha faltat la suficient diligència, però en tot cas ara 
no és motiu. Ara l’únic que es tracta és que com va haver..., jo essent alcalde pocs mesos, a principis, 
a finals del 2007 vam tenir una sentència que anul·lava el procés expropiatòri.  
 
En aquell moment es va procedir a la anul·lació de la despesa però no dels drets reconeguts, que 
generava la subvenció de la Generalitat per aquest aspecte. I ara el que fem és que regularitzem i 
generem la despesa en base a aquells drets reconeguts. Si haguéssim, en aquell moment s’hagués 
eliminat drets reconeguts i la despesa, ara generaríem drets reconeguts i despesa, i ara el que fem 
és això.  
 
Però, efectivament, això ens ha de servir també per poder, al llarg del 2005 poder procedir no 
solament a l’enderroc, perquè enderroc per enderroc, ja seria un gran avanç, però no solament a 
l’enderroc sinó també a la urbanització de tot aquest espai entorn al davant de la catedral. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, gràcies. És per manifestar la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Sí, conec que és anterior a l’any 2005 perquè recordo 
anar agafat de la mà de mon pare, i això fa molts anys, i em deia: fill meu mira, aquestes cases diuen 
que les tombaran. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb setze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), ERC (2),  
PP (1) i PxC (1); i cinc abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals 
del PSC (3) i I-ET-E (2). 
 
 
 
 
05 - DICTAMEN D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 
27/14, SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES AMB 
FINANÇAMENT AFECTAT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista la sol·licitud de modificació pressupostària de suplement de crèdit finançat amb romanent de 
tresoreria per despeses amb finançament afectat, i vistos els informes d'Intervenció, i atès el 
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dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals emès en sessió de data 20 de 
novembre de 2014, proposo al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord: 
 
Primer - Aprovar provisionalment la modificació pressupostària de suplement de crèdit finançat amb 
romanent de tresoreria per despeses amb finançament afectat, amb el següent detall: 
 
Suplement de crèdit 

Descripció Aplicació Projecte Import 

Adquisicions béns immobles PINCAT carrer Croera IMA-15100-60002 2014 2 IMA 2 491.012,77 

 
Finançament 

Descripció Aplicació Projecte Import 

Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat 87010 2014 2 IMA 2 491.012,77 

 
Segon - 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, la modificació pressupostària esdevindrà definitivament aprovada, sense 
cap mes tràmit. ” 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Entenc que es reprodueix el sentit del vot de l’anterior punt.  
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb setze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), ERC (2),  
PP (1) i PxC (1); i cinc abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals 
del PSC (3) i I-ET-E (2). 
 
 
 
 
06 - DICTAMEN D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 
25/14, SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB BAIXES DE CRÈDITS 
D'ALTRES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES, I MODIFICACIÓ DEL FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS 
AFECTADES PER AQUESTA MODIFICACIÓ. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista la sol·licitud de modificació pressupostària de suplements de crèdits i crèdit extraordinari 
finançats amb baixes de crèdits d'altres aplicacions pressupostàries, així com la modificació del 
finançament de les inversions afectades per aquesta modificació, i vistos els informes d'Intervenció, i 
atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 
20 de novembre de 2014, proposo al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord: 
 
Primer - Aprovar provisionalment la modificació pressupostària de suplements de crèdits i crèdit 
extraordinari finançats amb baixes de crèdits d'altres aplicacions pressupostàries, així com la 
modificació del finançament de les inversions afectades per aquesta modificació, amb el següent 
detall: 
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1 - 
Baixes de crèdits 

Descripció Aplicació Projecte Import Agent 

Honoraris, estudis i treballs tècnics IMA-15100-62700 2008 2 IMA 1 4.136,61 422,14 BCL 
3.714,47 Gencat 

Projectes complexos Pincat IMA-15100-62701 2007 2 IMA 9 6.000,00 3.000,00 BCL 
3.000,00 Gencat 

Projectes complexos Pincat IMA-15100-62701 2010 2 IMA 28 12.650,76 UTE Agua Alcantar 

Actuacions en edificacions àmbit 
nucli antic IMA-15100-63200 2007 2 IMA 10 30.000,00 15.000,00 Gencat 

15.000,00 UTE Agua 

Aportació GUMTSA PRE-15100-74400 2009 2 GER 6 74.092,61 1.757,71 Gencat 
72.334,90 M.Hisenda 

Aportació GUMTSA PRE-15100-74400 2010 2 GER 1 224.316,39 C.Sabadell 

Actuacions edificis per millora 
energètic GOV-15100-77000 2007 2 GOV 2 24.794,50 BCL 

Actuacions edificis per millora 
energètic GOV-15100-77000 2010 2 GOV 1 24.794,50 C.Penedès 

Actuacions edificis estalvis en 
consums GOV-15101-77000 2010 2 GOV 2 158.965,00 C.Penedès 

TOTAL     

 
Suplement de crèdit 

Descripció Aplicació Projecte Import Agent 

Urbanitzacions diverses Pincat IMA-15100-61902 2009 2 IMA 24 559.750,37 

28.216,64 BCL 
23.472,18 Gencat 
27.650,76 UTE Agua 
72.334,90 M. Hisenda 
183.759,50 C. Penedès 
224.316,39 C. Sabadell 

2 - 
Baixes de crèdits 

Descripció Aplicació Projecte Import Agent 

Aportació GUMTSA PRE-15100-74400 2010 2 GER 1 2.600,00 C. Sabadell 

TOTAL     

 
Suplement de crèdit 

Descripció Aplicació Projecte Import Agent 

Adquisicions béns immobles - Pincat, carrer Croera IMA-15100-60002 2014 2 IMA 2 2.600,00 C. Sabadell 

 
3 - 
Baixes de crèdits 

Descripció Aplicació Projecte Import Agent 

Obres edificis mpals - Obra 
Escorxador (Espai d’Art) IMA-15100-63202 2008 2 IMA 3 1.029,60 UTE Agua Alcantar Tortosa 

Inversió nínxols IMA-16400-62200 2010 2 IMA 26 5.852,34 UTE Agua Alcantar Tortosa 

Urbanització camí Lligallo 
de Sta. Tecla a Vinallop IMA-15500-60900 2012 2 IMA 1 4.218,06 C. Rural 

TOTAL     
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Suplement de crèdit 

Descripció Aplicació Projecte Import Agent 

Adquisicions béns immobles IMA-15100-60001 2010 2 IMA 16 11.100,00 6.881,94 UTE Agua 
4.218,06 C. Rural 

 
4 - 
Baixes de crèdits 

Descripció Aplicació Projecte Import Agent 

Obres edificis municipals IMA-15100-63203 2009 2 IMA 25 21.798,00 UTE Agua 

 
Crèdit extraordinari 

Descripció Aplicació Projecte Import Agent 

Adquisicions béns immobles projecte subm. 
aigua i gas Pol. Catalunya Sud IMA-42200-60000 2011 2 IMA 1 21.798,00 UTE Agua 

 
5 -  
 Baixes de crèdits   

Descripció Aplicació Import 

Festes populars REG-15000-22609 1.763,77 

 
Suplement de crèdit   

Descripció Aplicació Import 

Manteniment instal·lacions esportives REG-34200-21300 1.763,77 

 
Segon - 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, la modificació pressupostària esdevindrà definitivament aprovada, sense 
cap mes tràmit.  ” 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, com sempre amb el 
tema de les modificacions pressupostàries el nostre grup municipal s’abstindrà perquè és una gestió 
del Govern i, per tant, en aquest sentit, a no ser que sigui una cosa molt greu, sempre ens abstenim i 
no votem en contra. 
 
Però sí que volem reflectir que en aquesta ocasió la modificació del Pressupost del 2014 que vostès 
ens presenten és molt elevada, estem parlant d’una modificació pressupostària de 559.000€ que 
trauen d’unes partides i van a unes altres. I en aquest sentit el que volem reflectir és que, o una de 
dos, quan es van fer els pressupostos l’any passat, bé, aquest any, el 2014, o es van elaborar de 
manera molt incorrecta o ja estava preparada aquestes partides per a després canviar-les, perquè no 
entenem com es donen de baixa partides per 30.000€ en quant a actuacions en edificis a l’àmbit del 
nucli antic, es donen de baixa 74.000€ destinats a la Gumtsa, una altra partida a la Gumtsa de 
224.000€, es donen de baixa actuacions per a la millora energètica d’edificis per 24.000, 24.000 i 
després 158.000€. Per tant, unes partides molt elevades que vostès ara a finals d’any canvien per 
fer diferents urbanitzacions del PinCat. 
 
Per tant, ens abstindrem però posem de manifest que els pressupostos encara vigents del 2014, o 
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estaven mal elaborats, molt mal elaborats o vostès ja ho van fer de manera expressa. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Jordan. Miri, abans de parlar 
estudiïs el tema, estudiïs el tema i després vingui aquí a donar-nos lliçons. 
 
Mirin totes les partides pressupostàries que es modifiquen, mirin-les. Miri a l’apartat de projecte. 
Fixi’s quin és el primer número que apareix a l’apartat de projecte. És l’any que fa referència al 
Pressupost que té l’origen la partida. Fixi’s si a totes les que es modifica hi ha algun origen a alguna 
partida del 2014. Cap. Cap, senyor Jordan. 
 
Que vol dir? Que no es modifica el Pressupost del 2014, sinó que amb la incorporació de romanents, 
cosa que vostè encara no té clara pel que veig ja de fa molt de temps, amb la incorporació de 
romanents de partides d’altres anys, quan es van tancant els projectes i amb els sobrants de 
romanents d’altres anys, s’agafen i s’apliquen perquè no es poden deixar perdre.  
 
Per tant, no té res que veure amb l’execució pressupostària del 2014, ni que el Pressupost del 2014 
estigués mal fet. Són partides del 2007, del 2008, del 2010, del 2009, del 2007 i tot són partides, 
són petits sobrants, que en la política que hem tingut aquest Govern no hem volgut esgotar en altres 
moments, el que es feia és que aquestes partides s’aplicaven immediatament els anys anteriors. Això 
ens ajuda a tenir una millor gestió pressupostària i en ajuda a que en moments de dificultat, com són 
ara, poguéssim rescatar aquests sobrants. Per tant, això no té res que veure en que l’exercici 2014 
es fes el Pressupost malament, ni que nosaltres de forma premeditada haguéssim planificat res. 
 
Per tant, s’han d’aplicar abans de venir aquí a dir certes coses. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Per manifestar la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: El mateix sentit del vot, la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, li agradaria que..., m’agradaria que no 
comencéssim amb aquest debat de donar lliçons i aquest tarannà que a vostè el caracteritza i, 
sobretot, amb el que diu. Però en tot cas, si no són del 2014, vostè mateix ho ha dit, són sobrants 
d’altres anys: del 2008, del 2009, del 2007 que, per tant, no es van executar ni es van dur a terme i, 
per tant, quan s’havien de fer, perquè vostès ho van aprovar, no es van realitzar.  
 
Recordo que alguns anys en aquest últim mandat hi ha hagut anys en que pràcticament no s’ha fet 
res en inversió i, per tant, vostès ara agafen tots aquests sobrants 6 mesos abans de les eleccions i 
fan aquest canvi. Per tant, el nostre grup reitera l’abstenció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: el seu grup reitera l’abstenció i jo reitero els meus 
arguments, conforme o de forma premeditada diu coses que falten a la veritat o ho fa per ignorància. 
 
Això no són partides que no s’executessin. Són partides que s’executen, que es liciten, que 
s’adjudiquen per menys quantitat de la que es licita i, a la vegada, es tanca l’obra. Jo sé que això a 
vostè li és difícil entendre, es tanca l’obra amb menys quantitat de la que s’ha licitat i això produeix 
un estalvi. 
 
Per tant, això no és fruit de la inactivitat del Govern municipal. És fruit de l’activitat i és fruit de 
l’activitat diligent del Govern municipal. I si a vostè el que li sap mal és que es generen estalvis i 
aquests estalvis es mantenen i es guarden per a quan facin falta, és el seu problema. 
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Jo ja sé que a vostè li és difícil d’entendre que d’una partida pressupostària s’executi una obra i es 
generen estalvis, però és que això és així, per tant, i vostè ho ha de saber i si no ho sap, doncs té un 
problema. 
 
En tot cas, s’agraeix l’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, li torno a repetir que a mi no em torni a dir 
el que em costa entendre i el que no, perquè aquesta actitud no és positiva ni per a l’Ajuntament, ni 
per al seu grup, ni per a mi. Per tant, parli i digui el que cregui però d’una altra manera, sense dir si jo 
entenc, si no entenc, perquè això és una falta de respecte evident i els tortosins que ens estan veien 
per la tele segurament ho saben. 
 
Si vostès van fer unes obres que després es van estalviar diners perquè van pressupostar una 
licitació més alta i després van sobrar diners, em sembla molt bé, però el tema és que 
pressupostaven o licitaven amb unes quantitats elevades. I ara, la realitat és que 560.000€ s’acaben 
modificant a 6 mesos de les eleccions. I, per tant, el nostre grup s’absté, no li votem en contra però 
reflectim aquesta situació. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Jo tornaré a insistir, no per a que vostè ho 
entengui, que ja sap tota Tortosa que vostè és una persona que ho compren tot a la primera. Només 
per a que els hi quedi clar als tortosins i tortosines.  
 
No és que es pressuposti es liciti per la quantitat que l’alcalde o el regidor de torn vulgui. Aquí quan 
es licita una obra, es licita una obra en funció d’un projecte tècnic i en funció del que els tècnics 
diuen. I quan s’executa una obra, s’executa una obra d’acord amb la quantitat adjudicada i, per tant, 
això és així. No és que nosaltres pressupostéssim el que volguéssim. Pressupostem en funció del que 
ens diuen els tècnics i es licita l’obra en funció del que ens diuen els tècnics. I si després es genera 
un estalvi, aquest és l’estalvi que tenim. 
 
L’únic que aquí jo li dic és que en un altre moment, en un altre temps aquests estalvis es consumien, 
és més, li diria més, es consumien quan es licitava i s’adjudicava l’obra, independentment de que 
s’acabés l’obra. Només adjudicar l’obra se tenia un estalvi, ja agafaven aquella partida i es 
modificava. En canvi, aquest Govern ha tingut una política bastant més assenyada de que aquest 
estalvi no es mou mai, excepte una vegada s’ha finalitzat l’obra i entenem que hi hagin altres 
requeriments. 
 
Per tant, això no és donar-li lliçons, això vostè ja ho sap, el que passa és que utilitza un altre 
argument, vull pensar que ja ho sap, utilitza un altre argument o fa el que vostè creu convenient 
simplement per criticar el Govern per criticar-lo. Però, en tot cas, la realitat és la que és i si a vostè li 
sap mal que estiguéssim executant obres, doncs, jo sí que ho sento. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb catorze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PP (1) i 
PxC (1); i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC 
(3), ERC (2) i I-ET-E (2). 
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07 - DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA, 
PER A L’EXERCICI 2015. 
 
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 2015 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 Serveis Centrals, emès 
en sessió de data 20 de novembre de 2014. 
 
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 de forma consolidada de l’Ajuntament amb 
les entitats dependents classificades com a administració pública (TortosaMedia, Tortosasport, 
GUMTSA, GESAT i EPEL Hospital): 44.283.062,32 € 
 
Segon - Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Tortosa per a l’exercici 2015, 
que inclou els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils municipals, 
entitat pública empresarial local i consorci, segons el següent detall: 
 
 Despeses € Ingressos € 

PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT   

AJUNTAMENT 31.126.821,15 31.126.821,15 
   

PREVISIONS DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL i ENTITAT PÚBLICA 
EMPRESARIAL LOCAL 
GUMTSA 699.171,06 699.171,06 

TORTOSASPORT SL 1.052.195,00 1.052.195,00 

TORTOSA MEDIA, SL 118.500,00 118.500,00 

TORTOSA INNOVA, SL 38.182,20 38.982,20 

GESAT SA 19.141.261,63 19.141.261,63 

TORTOSA SALUT 11.538.000,00 11.540.000,00 

HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU 443.509,74 443.509,74 
TOTAL PREVISIONS D’INGRESSOS I DESPESES DE SOCIETATS MERCANTILS DE 
CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL i ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL 

 
33.030.819,63 

 
33.033.619,63 

 
PRESSUPOST DEL CONSORCI TURÍSTIC RUTA DELS TRES REIS   

CONSORCI TURÍSTIC RUTA DELS TRES REIS 26.862,50 26.862,50 

 
TOTAL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA 
 
Eliminacions 
 
TOTAL PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT 

 
64.184.503,28 

 
1.798.419,41 

 
62.386.083,87 

 
64.187.303,28 

 
1.798.419,41 

 
62.388.883,87 

 
Tercer - Aprovar la plantilla de personal per a 2015 que consta a l’expedient. 
 
Quart - Exposar l’expedient al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci al 
BOPT i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per poder fer reclamacions. Transcorregut aquest període 
sense que se n’hagi formulat cap, el pressupost general i la plantilla de personal esdevindran 
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definitivament aprovats, sense cap més tràmit. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Villarroya 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora, senyora Matilde Villarroya i Martínez: Gràcies 
senyor alcalde. Bon dia regidors i regidores. Ens presentem a l’últim Ple del mandat per l’aprovació 
dels pressupostos, en aquest cas de l’any 2015 i em fa molta il·lusió presentar-me en aquest últim 
Ple de pressupostos amb els objectius assolits. 
 
Com podem veure en l’informe d’Intervenció, veiem que aquest Pressupost que estem presentant 
compleix amb tots els ràtios obligatoris de compliment, com són l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, el ràtio d’endeutament i en termes consolidats es compleix la regla de la despesa. 
Per tant, creiem que en aquest sentit hem anat fent a poc a poc els deures i aquest Pressupost és un 
Pressupost d’estabilitat que confirma aquesta feina feta. 
 
Anem a començar, com tots els anys, i intentaré ser breu perquè ja saben que el Pressupost és una 
mica llarg, fent una mica, explicant-los-hi els condicionants d’aquest Pressupost, quins són els trets 
característics i després els hi explicaré una mica el detall de les diferents partides d’ingressos i de 
despeses. 
 
Com a condicionants del Pressupost no ens anirem dels que hem tingut fins ara. El primer és 
l’escenari normatiu, cada vegada més intervencionista per part de l’Estat espanyol, l’obligació de la 
sectorització de diversos ens que conformen el grup municipal, de manera que moltes de les 
societats han passat a formar part al consolidat; instruments de planificació com han estat el Pla 
d’ajust, el Pla pressupostari, les línies fonamentals que contínuament hem d’estar enviant a Madrid i 
això el que ens està és obligant a complir, en certa manera empenyent a que complíem els requisits 
establerts; i a la vegada tenim els condicionants socials i econòmics que a ningú se li escapa que, 
malgrat sembla que hi ha veus que comencen a parlar d’una recuperació, cosa que ens alegra a tots, 
continua vigent i continua pressionant tant als ajuntaments com a la ciutadania. 
 
No obstant, un altre dels condicionants importants d’aquest Pressupost és tota la feina feta abans. 
Hem treballat molt en tema de gestió d’ingressos, hem treballat molt en tema de racionalització de la 
despesa i això el que ha provocat és que avui en dia en poguéssim trobar amb aquest Pressupost 
d’estabilitat. 
 
En termes de xifres podríem parlar d’un Pressupost consolidat de 66.259.447€ i que en termes 
d’Ajuntament estem parlant d’un Pressupost de 31.126.821,15. Això representa, en relació a l’any 
2014, un lleuger increment del 0,66%. Algú pot dir: estem incrementant molt poc el Pressupost. 
Certament, perquè la nostra labor fins ara ha sigut intentar racionalitzar al màxim el Pressupost de 
l’Ajuntament per a que es pugui mantenir el més estable possible, compensant, en certa manera, els 
ingressos i les despeses i sense tenir cap excés, excedent de despesa, que és el que ens preocupava 
sempre. 
 
Per tant, ens trobem amb un Pressupost d’estabilitat, fruit d’anys de pressupostos destinats a 
redirigir el que són els comptes municipals i que reflecteix l’esforç de continuar prestant els serveis al 
mateix nivell que es prestaven. 
 
Si mirem el detall, entrem en el detall, en el tema d’ingressos podem parlar de que estem culminant 
l’esforç que hem fet per millorar tot el que és la recaptació i, en certa manera, poder traslladar 
aquest esforç de millora de recaptació a una frase que vam comentar en el tema de les ordenances i 
crec que és una frase de fortuna perquè si paguem tots, tots a la vegada paguem menys. I això s’ha 
traduït i, de fet, el fet d’una bona gestió en la recaptació ens ha permès, fins i tot, abaixar el que és la 
pressió fiscal als nostres conciutadans. Això ho veure, per exemple, en el capítol 1. 
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El capítol 1, malgrat la gran feina que s’ha fet per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament per tal 
aconseguir depurar els padrons, veuran que l’increment en el capítol 1 és un increment molt minso, 
és un increment del 0,09%. Aquest increment a què és degut? Si, vostès em poden preguntar: si ha 
millorat tant la recaptació, per què hi ha tan poc increment? Doncs, perquè aquest increment l’hem 
aplicat a reduir la pressió fiscal als ciutadans i, per tant, hem abaixat un 3% el que és l’IBI, un dels 
impostos més generalitzats, que afecta a tothom i hem aconseguit que el ciutadà de Tortosa aquest 
any 2015 es vegi un rebut amb un 3% efectiu per sota del que pagava l’any passat. I això fa que el 
nostre pressupost del capítol 1 aquest any estigui en 14.314.824. 
 
Pel que fa referència al capítol 2 dels impostos indirectes, en aquest cas estem parlant del ICIO, el 
ICIO ha hagut un increment del 21,43%. Evidentment, no estem parlant de les xifres que es parlaven 
en anys anteriors, que estàvem parlant de fins i tot 2.500.000 o 3.000.000€ en ICIO. Durant els anys 
aquests de la crisi el que hem estat fent és anar ajustant al màxim el nostre pressupost de l’ICIO i en 
cap cas inflar-lo. Per aquest motiu aquest any ens podem permetre el petit luxe d’apujar-lo el 
21,43%, però en cap cas és exagerat, sinó que simplement estem pressupostant el que a hores d’ara 
ha recaptat efectivament en l’any 2014 l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Pel que fa referència al capítol 3 de taxes i altres apreciem que tenim un increment del 12,44%. 
Aquest increment en cap cas es pot atribuir a l’apujada de les taxes perquè, com vostès saben, totes 
les taxes s’han congelat i fins i tot algunes s’han abaixat, com és el cas de la taxa d’escombraries 
que s’ha reduït en un 5%. Per tant, algú pot pensar que a què és degut aquest increment, doncs, 
aquest increment principalment és per un canvi de gestió, com saben, que és que l’aparcament en 
superfície l’hem passat a gestionar nosaltres i per això en aquest capítol ara hi figuren aquest crèdits 
que abans no hi eren. 
 
Pel que fa referència al capítol de transferències corrents observem un increment del 2,93%. I 
aquest 2,93% és principalment atribuïble, per una banda, a l’increment de la participació en els 
tributs de l’Estat, que segons ens indiquen hi haurà un increment de l’1,82; per altra banda a altres 
projectes que s’han anat incorporant. Tenim també la previsió de les “esponsoritzacions” del Festast 
o un petit increment en el que fa a les transferències de la Generalitat.  
 
Durant els anys anteriors les hem abaixat molt, vostès en són conscients de que les transferències 
de la Generalitat s’han reduït casi al 50%, estaven en més 3 milions i actualment estem en 
1.500.000. Actualment el que hem fet és un lleuger increment, encara molt lluny del que ens 
agradaria però que poc a poc va pujant. Tot això fa que el capítol de transferències corrents tingui 
l’increment del 2,93%. 
 
Pel que fa referència als ingressos patrimonials tenim una baixada, que no sobti a ningú la baixada el 
36,14% perquè és això que els hi comentava dels aparcaments en superfície, que passen del capítol 
5 al capítol 2 i, per tant, aquest decrement. Val. 
 
Després, pel que fa..., això per als ingressos corrents. Pel que fa referència als ingressos de capital 
com podran observar no tenim ni al capítol 6 ni al capítol 7, que són alienació d’inversions i 
transferències de capital, no es consignen en aquest Pressupost perquè el que fem és: les 
actuacions es financen amb recursos corrents i d’altra banda, la resta, es finançaran amb 
incorporació de romanents de crèdit i, per tant, es realitzaran en el moment en que tinguéssim 
aquesta incorporació. 
 
El capítol 8 d’actius financers també veuran una lleugera modificació, és com a conseqüència d’un 
préstec que tenim amb empreses de l’Escorxador, que era un préstec a curt termini i es canvia a un 
préstec a llarg termini. Per tant, surt d’aquest capítol i passa a l’altre, però absolutament estable en 
tots els casos. 
 
I, evidentment, en el capítol 9 no veuran res perquè no tenim previst demanar cap préstec. 
 
Pel que fa referència a les despeses m’agradaria destacar la racionalització que s’ha fet de les 
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despeses. I s’ha fet al llarg de tot el mandat i amb una feina molt important per part de tots els 
regidors que estan aquí presents, regidors de Govern, els quals han contribuït moltíssim a controlar 
aquest capítol. 
 
Finalment, hem ficat ordre en els comptes municipals i els capítols de despeses en cap cas generen 
ni crèdits extraordinaris ni, en cap cas, generen un excés de despesa, i això ha sigut per la feina que 
han realitzat els regidors de l’Ajuntament, de control d’aquesta despesa. Creuen en un projecte comú 
i, per tant, han vist la necessitat de mantenir les despeses tal i com estaven pressupostades. 
 
En aquest capítol, en aquests capítols començarem pel capítol 1, que és el capítol de despeses de 
personal. En el capítol de despeses de personal observaran que hi ha una lleuger increment de 
l’1,98%, malgrat s’han amortitzat les places, com ha comentat abans l’alcalde, de la plantilla que 
malauradament han abandonat l’Ajuntament per diferents causes. En aquest cas ha hagut una 
amortització de 6 places, però així i tot hi ha un lleuger increment d’aquest capítol que és atribuïble, 
principalment, a la posada en funcionament de la Relació valorada de llocs de treball, que com 
vostès saben ha sigut una forma de regularitzar i ordenar tot el que és l’estructura de llocs de treball 
de l’Ajuntament i racionalitzar el tema salarial. En aquest sentit, el capítol 1 es veu afectat per això. 
 
D’altra banda, pel que fa referència al capítol 2, que com vostès saben és el capítol de despeses, 
potser, més gran que té l’Ajuntament, hi ha un lleuger increment del 3,36%. Aquest increment està 
una mica distorsionat, entre altres coses, pel que els hi comentava abans, per les despeses 
d’estacionament regulat en superfície que no existien al 2014 i pel fons de contingència que també 
ha canviat d’aquí al capítol 5. Si traguéssim això, l’efecte sobre aquest capítol seria un increment de 
la despesa de l’1,53.  
 
Quins són els trets més significatius d’aquest capítol 2, que són les despeses corrents que té 
l’Ajuntament? El primer, podem veure justificat aquest increment en certa manera per les execucions 
subsidiàries i els encàrrecs de gestió que hi ha previstos realitzar, pels increments en les partides del 
transport adaptat en el cas de les persones que ho necessiten, increment en les partides del SAD 
social, tot el que és eco-aliment, despeses també d’activitats culturals o de fires que estan realitzant 
de caràcter bianual i que, per tant, l’any passat no les veien i aquest any tornen a aparèixer, com són 
Festast o el Festival Felip Pedrell. A més a més, s’ha fet una aposta, es continua amb l’aposta que el 
Govern tenia amb l’àrea de Turisme i, malgrat el Pla de foment turístic acabava al 2014, s’han 
continuat posant crèdits pel tal de que pugui, l’empenta en el turisme continuï vigent. També 
observem un increment en el cànon de la Confederació Hidroelèctrica de l’Ebre. I, a la vegada, hi ha 
una baixa en tot el que són el tema de subministraments, especialment pel tema de la negociació 
realitzada en contractes, com el cas de l’enllumenat i altres contractes que s’estan licitant 
actualment.  
 
I finalment, tenim, m’agradaria també mencionar els 20.000€ que apareixen per la redacció del Pla 
estratègic, en una clara aposta de l’Ajuntament en aquest tema. I els estudis en treballs tècnics pel 
tema de l’eficiència elèctrica en els edificis municipals, un estudi que permetrà millorar tot el que és 
la il·luminació i l’eficiència dels consums en els edificis municipals per 25.000€. 
 
Pel que fa referència al capítol 3, com saben, el capítol 3 són les despeses financeres i, 
afortunadament, podem parlar d’una baixa molt important en aquest capítol, que és del 33,5%. I 
principalment, les causes d’aquesta reducció són 3: la primera és la reducció del deute, 
l’amortització tan important del deute que venim fent durant els últims anys i que com veuran aquest 
any arriba, potser, al màxim de la seva història i, per tant, el capital sobre el qual s’apliquen els 
interessos és més reduït. 
 
D’altra banda, una part també molt important que és la renegociació del tipus d’interès que s’ha 
realitzat en els bans pel que fa als préstecs que teníem del primer mecanisme de proveïdors i que, 
fins i tot, en alguns casos els diferencials han baixat casi en 4 punts. Parlàvem d’un 5,5 i estem 
parlant d’un 1,15, per tant, una important reducció per la negociació feta des de Tresoreria de 
l’Ajuntament de Tortosa i, d’altra banda, doncs per la baixada dels tipus d’interès. Tot això ha fet que 
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aquest capítol baixi un 33,5% aquest any. 
 
Pel que fa referència a les transferències corrents, que són totes aquelles aportacions que 
l’Ajuntament fa al que són teixit associatiu de la ciutat i altres entitats, podem dir que hi ha un 
increment que deixa veure una mica aquesta recuperació que comentàvem en les finances de 
l’Ajuntament i que, per tant, s’ha volgut traslladar al teixit associatiu, que com vostès saben és una 
de les parts més importants que a nosaltres ens agrada potenciar dintre de la ciutat, i creiem que 
són els que activen tot el que és el moviment ciutadà. En aquest sentit hi ha un increment del 8,73%. 
 
Els principals motius d’aquest increment, doncs, d’una banda cal destacar el que és l’aportació a les 
EMD’s, que de mitjana hi ha un increment del 11%. També volem destacar l’increment en partides 
destinades a l’atenció dels més desafavorits, per exemple, en el cas del menjador de Caritas, que 
s’incrementa en un 40% o la partida destinada a atencions benèfiques, que puja en un 39%, o les 
diferents aportacions a les institucions esportives i associatives del territori. 
 
Pel que fa referència al capítol 6 d’inversions reals diferenciem aquí, jo només els hi parlaré de la 
part finançada per recursos propis i, per tant, que consta en el Pressupost. Si algú ja m’ha sentit 
parlar, ho hem comentat també en comissió, hi ha altres inversions que es realitzaran a partir de la 
incorporació de romanents de crèdit que es produirà una vegada es produeixin. Però per temes de 
prudència, com sempre, en el nostre Pressupost només figuren aquelles finançades per recursos 
propis i que pugen 294.469,46. 
 
El capítol 7 de transferències de capital es manté totalment estable. I pel que fa referència a actius 
financers, que és el capítol 8, el que els hi comentava abans: el crèdit que tenen amb l’Escorxador, 
l’empresa de l’Escorxador, passa de curt termini a llarg termini i, per tant, apareix en aquest capítol. 
 
I pel que fa referència als passius financers, capítol 9, que són les amortitzacions de crèdit, com els 
hi comentava abans, passem, tornem a superar el màxim d’amortització, per tant, això el que està 
dient és que estem reduint el deute de l’Ajuntament, que és un dels objectius que sempre ens 
havíem marcat. En aquest cas, l’amortització d’aquest any incrementa en relació a l’any passat un 
6,12% en els crèdits pressupostats, i estem parlant de 5.547.796,90, que és el que amortitzarem de 
capital aquest any. 
 
En conclusió, m’agradaria concloure que, com els hi deia abans, aquest Pressupost ha estat fruit de 
la contenció de la despesa, de redirigir i racionalitzar el que és la despesa de l’Ajuntament i, a la 
vegada, d’una gestió molt acurada dels ingressos, intentant al màxim depurar el padrons per a que 
tothom que hagi de pagar pagui el que li correspon i, a la vegada, aconseguir reduir la pressió fiscal 
sobre el ciutadà. 
 
És un Pressupost d’estabilitat basat en l’equilibri pressupostari i en acompliment de tots els ràtios 
exigits per als ajuntaments de les nostres característiques. 
 
Creiem que el que intentem ha estat assentar les bases per a un futur creixement de la ciutat, 
perquè a la vegada hem aconseguit reduir el deute i aconseguir un dels nostres principals objectius 
d’aquest mandat, que era deixar el deute per sota del que havíem heretat nosaltres en l’any 2007. 
Per tant, davant d’aquest Pressupost crec que el que hem aconseguit és que les finances de 
l’Ajuntament quedin el més bé possible per tal de poder construir a partir d’aquestes xifres. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, una 
altra vegada ens trobem davant del Ple més important de l’any.  
 
Abans que res vull recordar que el Pressupost de l’Ajuntament, tal com diu l’informe de l’interventor, 
constitueix l’expressió conjunta, xifrada i sistemàtica de les obligacions que com a màxim pot 
reconèixer l’Ajuntament i els seus organismes autònoms.  
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Dit això, i si passem directament al capítol d’inversions, ens trobem amb una quantitat que no arriba 
als 300.000€, dividits en reposicions a la via pública, equips informàtics, un elevador al cementiri, 
aparells cardioprotectors i l’arranjament del portal del Romeu. 
 
Per altra banda, el senyor alcalde anuncia a la premsa unes inversions, inversions que no figuren al 
Pressupost d’aproximadament 1.100.000€. Unes inversions que contemplen i que, tornem a repetir 
que no estan al Pressupost, les obres de la plaça Mossèn Sol, el parc del Castell o l’avinguda Canigó, 
entre altres. 
 
El senyor alcalde diu a la premsa que aquestes inversions que no consten enlloc es finançaran amb 
romanents de Tresoreria i noves subvencions. Desconeixem a què es refereix amb aquestes noves 
subvencions. 
 
Per altra banda, també el senyor alcalde diu a la premsa que si cal sortirà una nova partida 
d’1.000.000€ per a inversions, una partida que no figura al Pressupost. Sembla allò tan bonic de 
“nada por aquí, nada por allá” i, “alehop”, apareix del no-res 1.000.000€.  
 
Bé, també voldríem comentar el tema de l’enllumenat públic. Al seu moment, el nostre grup 
municipal va donar suport a la proposta que va fer l’equip de Govern. És cert, i això s’ha de dir, que a 
diversos llocs de la ciutat s’ha notat una milloria, és veritat i jo ho he pogut comprovar, i volem 
continuar creient que aquesta milloria anirà a més i arribarà a tota la ciutat. No entrarem, per tant, 
en cap crítica i donarem més temps per a que aquest projecte sigui una realitat. Més endavant, si 
veiem que els resultats i que l’estalvi no són els esperats, ja direm el que haguéssim de dir. 
 
En quant al tema de l’amortització del deute i sempre respectant la bandera que d’això n’ha fet el 
senyor alcalde, de deixar menys deute del que ell va trobar, això no ho podem criticar, naturalment, 
tot i que no ho compartim. Entenem que amb l’actual situació de la ciutat, que hi ha carrers que fan 
pena, pena absoluta, cases que cauen, inseguretat als carrers, amb moltes tortosines de tota la vida 
que ho estan passant més malament que mai, i amb un deteriorament de les condicions de feina 
dels funcionaris i pèrdua del poder adquisitiu del seu salari, potser hauríem de poder negociar una 
part d’aquest deute i prioritzar les necessitats de la ciutat i dels tortosins. Tot i així, jo ho vull deixar 
molt clar per a que no hi hagi cap dubte, que respectem la decisió que ha fet el senyor alcalde però 
el que no podem fer és compartir-la. 
 
Després, al capítol de despeses ens crida l’atenció algunes dades. Donarem alguns exemples: en 
dependència passem d’un pressupost l’any 2014 de 302.000€ a 270.000€ el proper any. En ajuts a 
les execucions hipotecàries passem de 5.000 a 500€, sembla que l’Ajuntament pensa que el proper 
any no n’hi hauran, i tots sabem que això no serà així. Després, en inversió, en reparacions de la via 
pública passem de 407.000€ a 210.000€, ens sembla totalment fora de lloc i encara augmenta més 
aquella sensació està totalment descuidada.  
 
Per altra banda, tampoc estem d’acord en que ens haguem de gastar 9.000€ amb federacions de 
municipis i Municipis per la Independència. De fet, ja fa, deu fer un parell de mesos vam presentar 
una moció al respecte per abandonar aquesta federació catalana de municipis al estar imputats tot 
un grapat d’alcalde de tots els colors polítics. 
 
Tampoc estem d’acord, i això ja ho vam dir l’any passat i l’altre, en continuar subvencionant els 
sindicats amb diners públics. Aquestes organitzacions, molt tocades per greus casos de corrupció, al 
segle XXI han de ser molt conscients de que han de viure dels seus afiliats i no dels diners públics. 
 
Tampoc estem d’acord amb el que l’Ajuntament es gasta en premsa. Ja ho vam dir també l’any 
passat, cal reduir aquest cost d’una manera significativa, perquè la premsa ha de ser lliure i 
independent i ha de viure dels seus lectors i no dels diners públics. 
 
Per altra banda, celebrem que s’hagin incrementat els diners que es dediquen a l’atenció 
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assistencial a les famílies i al menjador social. De fet, ens agradaria que en fossin molts més, ara bé, 
també volem ressaltar que al ser diners de tots ens agradaria saber a mans de qui van a parar. 
Perquè jo ja ho he dit aquí i ho torno a repetir i ho repetiré les vegades que calguin: hi ha xiquets i 
xiquetes de famílies tortosines de tota la vida que si no fos pels avis o pels tiets no podrien ni sopar, 
ni tindrien unes sabates o una camisa. 
 
També volem recordar que hi ha famílies tortosines de tota la vida que no poden pagar el lloguer, que 
no poden pagar les despeses més bàsiques, com són l’aigua, la llum o el gas. Cal prioritzar qualsevol 
ajuda que sigui amb diners públics, que són de tots, a les famílies tortosines. 
 
En quant al capítol d’ingressos, aquí sí que la veritat és que no hi ha gaire cosa a dir, ja que són faves 
comptades, però sí que volem recordar que pràcticament el 25% dels 31.000.000€ del Pressupost, 
més de 7 i mig vénen de la participació dels tributs de l’Estat. Només ho volem recordar a tots 
aquells que es van traure de la mànega allò de que Espanya ens roba. 
 
També volem donar una altra dada significativa, i és una dada que el senyor alcalde va reconèixer 
davant la premsa, i és que la Generalitat deu a l’Ajuntament de Tortosa al voltant de 7.000.000€. 
Una Generalitat que paga tard i malament, o simplement no paga. Però que, això sí, es gasta al 
voltant de 13.000.000€ en una costellada il·legal, que s’han gastat 3.000 milions d’euros només 
amb TV3 els últims 10 anys, que regala targetes sanitàries a immigrants en situació il·legal o que, 
amb diners públics, regala milions d’euros a bona part de la premsa catalana per fomentar una 
mena de pensament únic, o que dedica diners públics a pagar el lloguer dels immigrants mentre 
moltes famílies de casa no el poden pagar. 
 
Bé, per tot això que hem exposat i perquè aquests pressupostos estan lluny dels que nosaltres 
hauríem presentat, no els podem acceptar de cap de les maneres. Però tampoc volem ser 
destructius i dir que tot està malament perquè tampoc no seria veritat i no seria la realitat. Per tant, 
el nostre posicionament serà d’abstenció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Casanova, moltíssimes gràcies per 
la seva abstenció i alguns comentaris arrel de les seves aportacions. 
 
Començaré per l’apartat d’ingressos. Jo no he dit mai que Espanya ens robi, a mi no m’ho haurà 
sentit dir mai això, però en quant a la participació en tributs de l’Estat, com el seu nom indica, això és 
una participació que tenen els ajuntaments amb els tributs de titularitat estatal que paguen els 
tortosins i les tortosines, i els catalans i els catalanes. Això és una participació no directa del que 
paguen els tortosins, que això ho tenen els ajuntaments de més de 75.000 habitants, però sí 
general, és a dir, aquests diners que ens vénen aquí no és que vinguin de la resta d’Espanya, sinó de 
la part de l’IVA, la part de l’IRPF, la part de l’impost sobre societats que paguem els tortosines i les 
tortosines, vull dir que per tenir els conceptes clars. 
 
Respecte al tema de la Generalitat i al que destina els diners la Generalitat, jo en tot cas això ja ho 
discutiran al Parlament de Catalunya, no em correspon a mi. Que la Generalitat paga tard jo mateix 
ho he reconegut i ho he dit i ho he lamentat, amb l’única diferència que jo quan dic això explico 
perquè crec que la Generalitat paga tard i paga malament. Paga tard i paga malament perquè està 
infrafinançada i perquè inclús els acords de finançament que estan en vigor no estant essent 
complits, per tant, només dos matisacions en quant a ingressos. 
 
En quant a despeses, abans d’entrar a despeses, ha fet un comentari del tema de l’enllumenat 
públic. Jo vaig fer una..., vostè que segueix el que dic per la premsa del Pressupost segur que també 
haurà seguit una roda de premsa que vaig fer la setmana passada d’avaluació del procés de 
l’enllumenat. En aquell moment dèiem que havíem substituït un 31% del que hem de substituir, per 
tant, si a algú al seu carrer encara no li ha arribat, que estiguin tranquils, que no és que no es 
canviarà, sinó que ho farem. Simplement, per a que a la gent li quedi constància i li quedi la 
tranquil·litat. És una bona operació, està sortint prou bé i, en tot cas, quan hagi finalitzat serà el 
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moment d’avaluar-la. 
 
Ja entrant amb el tema de despeses, començant amb el tema d’inversions, diu: escolti, vostè 
presenta a la premsa unes inversions que no estan al Pressupost. No, jo quan presento el Pressupost 
diem que a part d’aquelles inversions que contempla el Pressupost n’hi haurà unes altres que són 
finançades amb romanent de Tresoreria, com hem fet sempre, com hem fet sempre amb tots els 
pressupostos, val? I això ho fem i ho emfatitzem per a que ningú caigui en cap error, que després 
digui: no, és que aquesta inversió no estava pressupostada. I no és “arte de birlibirloque” i es pretén 
enganyar, miri, entre les que presentàvem, les que dèiem, li dic la de la setmana passada, la plaça 
Mossèn Sol. La plaça Mossèn Sol és una realitat perquè en aquests moments s’està licitant. I 
incorporació de romanents de Tresoreria, jo ja sé que tots vostès ho saben però per a que també la 
ciutadania en general ho entengui, són inversions que estan finançades amb pressuposts anteriors i 
que per raons X aquestes inversions o no s’executen o hi ha sobrants, com el cas que vèiem 
anteriorment. Donat que el seu finançament està afectat a unes inversions, el que es fa és que, una 
vegada o no s’ha executat aquella actuació, o s’ha executat i hi ha sobrants, es traspassa aquell 
finançament per fer inversions en el futur. I això és el que estem dient quan parlem d’actuacions com 
és el tema de la plaça Mossèn Sol, com és el tema de les cases de davant de la catedral, com és el 
tema de l’avinguda Canigó, com és tema dels vestidors de l’Estadi Josep Otero, com són aquests 
diferents temes que vam presentar. 
 
Després diu: i vostè parla de casi 1 milió d’euros que apareix de “birlibirloque” i ja veurem com 
acabarà. Doncs ja veurem com acabarà. Si arriba, suposo que vostès tots em felicitaran, i si no arriba 
em criticaran. 
 
I per què no l’incorporem? Perquè hem utilitzat un principi de prudència extrema des de fa 3 o 4 anys 
cap aquí. I mentre no tinguéssim el conveni signat, i amb un criteri que també la Intervenció 
comparteix, no s’ha d’incorporar al Pressupost. Quan estigui el conveni signat es fa una generació 
d’ingressos. Una generació d’ingressos és una modificació pressupostària que va per decret 
d’Alcaldia i que apareix l’ingrés i apareix la despesa, no ve ni aquí al Ple perquè és de tràmit. Perquè 
tu els ingressos, en la mesura que els tinguis..., ai!, les despeses, en la mesura que les tinguin 
finançades al 100%, les pots incorporar quan vulguis.  
 
Per tant, quan signéssim el corresponent conveni, en aquest cas ja els hi avanço per si vostès tenien 
alguna inquietud, majoritàriament, d’aquest milió d’euros, quan signéssim el conveni amb la 
Diputació de Tarragona, en aquell moment, una vegada estigui signat el conveni, que segurament 
serà o a finals d’any o a principis de l’any que ve, casi ja li dic jo que serà a principis de l’any que ve 
per a que s’incorpori al Pressupost del 2015 i no haguéssim d’esperar a la liquidació del 2014 per 
incorporar-lo desprès al 2015, llavors apareixerà al Pressupost i podran veure, llavors, algunes de les 
coses. Segurament els hi vull sotmetre a la seva consideració perquè algunes de les coses han 
passat per aquí al Ple i al mandat del Ple i llavors, en funció d’això, decidirem a què es destina o no 
es destina, malgrat hi ha uns proposta clara per part del Govern municipal. Per tant, sàpiguen que 
estem parlant d’això. 
 
En relació a la resta de despeses que m’ha anat dient, el tema de la dependència, simplement per 
una aplicació estricta de la Llei de la dependència. I és això. Si el Govern central canviés el criteri, i tal 
i com s’havia compromès, a partir de l’1 de juliol s’incorporessin també, en aplicació de la Llei de 
dependència, els de grau 1, els de menys dependència, segurament això es modificaria, però avui 
per avui no està previst. 
 
Respecte als ajuts per execucions hipotecàries no és que penséssim que hi haurà menys execucions 
hipotecàries sinó que, com vostè recordarà, es va produir una modificació a la Llei d’hisendes locals 
per la qual l’impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana que han de pagar 
les execucions hipotecàries quan es refereixen a una “vivenda” habitual, que era al què estaven 
destinats aquests ajuts, queda exempt, amb el qual, si ja està contemplat per l’exempció, l’han deixat 
a nivell testimonial en 1.000€ la partida per tenir-la oberta, però és una partida que ja des de mitjans 
d’aquest any ja no s’utilitza ni s’ha d’utilitzar perquè ja està contemplada via menys ingressos. 
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Respecte a la Federació Catalana de Municipis, que diu que hi ha no sé quants alcaldes imputats i 
que no vol cap consignació pressupostària, no en té cap. La consignació pressupostària per la 
Federació Catalana de Municipis a aquest Pressupost, com en l’anterior i l’anterior, és zero, per tant, 
respecte a la Federació que vostè esmenta no hi ha ni un € contemplat. 
 
Respecte a que li agradaria saber, que es felicita, cosa que òbviament compartim, que s’hagin 
incrementat els ajusts a les famílies, a mi m’agradaria tenir aquesta partida el més baixa possible, 
però la realitat és que ja vam fer una modificació pressupostària a mitjan any i ara la consolidem i 
l’augmentem, però respecte al fons que vostè em plantejava de la qüestió i és que li agradaria saber 
a què es destinen aquests recursos, jo li puc dir que nosaltres li podem..., òbviament, doncs, en base 
a la protecció de dades habitual en aquests casos, però li podem facilitar aquesta informació a través 
de Serveis Socials. Però que sàpiga que sempre són utilitzats en base a criteris i informes dels 
serveis tècnics de Serveis Socials, dels diferents assistents socials, no es fa sota cap arbitrarietat i, 
per tant... 
 
I finalment, en quant al del deute jo ja sé el que passa. Si generéssim més deute, doncs vostè, tota 
l’oposició estaria disconforme perquè no hi ha.., perquè es genera més deute i es deixa més deute 
del que hi ha. Si reduïm el deute, doncs, l’oposició està disconforme perquè ells generarien més 
deute. El que vostè em ve a dir és: jo deixaria més deute del que vaig trobar. I els tortosins i tortosines 
han de saber també quin és el posicionament d’algú. Aquest deute al final l’acaba pagant sempre 
algú, eh. Vull dir, el deute de l’Ajuntament no és gratis, eh. El deute de l’Ajuntament l’acabem pagant 
tots. Quant més deute deixéssim, més deute paguen les generacions futures. I les generacions 
futures són les d’aquí 5 anys i les d’aquí 10 anys o les d’aquí 20 anys. En tot cas, nosaltres pensem 
que això era el més adient i per això ho hem fet i ho hem materialitzat, i això li asseguro que deixa en 
una millor condició a qualsevol equip de govern que vingui després, tindran més marge de maniobra.  
 
Però en tot cas, simplement el que li he dit, li he fet els aclariments oportuns i agrair-li, òbviament, la 
seva abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, jo en primer 
lloc el que voldríem és felicitar a totes i a tots els funcionaris i treballadors de l’Ajuntament que 
directament o indirectament han participat en la confecció d’aquest Pressupost que és, com tots 
sabem, una feina sempre difícil i laboriosa. També, evidentment, al cap visible que és la regidora 
d’Hisenda. 
 
Volem també fer esment al tema de que els esborranys se’ns van presentant cada cop d’una forma 
més avançada a aquest Ple, el qual també és d’agrair. També diem que això és millorable, es pot 
avançar encara, però és d’agrair. També la presentació dels pressupostos al mes de novembre, no 
d’aquest any, sinó també d’anys anteriors, és una remarcable des del punt de vista de la gestió 
pressupostària i és d’agrair. 
 
I per últim, també dir que una queixa és la nul·la participació dels membres de l’oposició d’aquest 
Ple, i sabem que el Pressupost és una feina pròpia de l’equip de Govern però crec que hi hauria, com 
hem dit en altres aspectes, que aprofitar la totalitat dels membres del Ple per fer aportacions a 
aquesta elaboració. 
 
Dit això, i en segon lloc, jo el que voldria aprofitar, breument, és per demanar allò que en altres 
moments s’ha exposat i s’ha demanat en aquesta sala de plens: iniciar el desenvolupament del 
concepte de pressupostos participatius, és a dir, aquells en que la ciutadania participa en tot o en 
part en la fixació, execució i control dels objectius pressupostaris. Tenim un any per davant, o tenen o 
tindran un any per davant per poder començar a estudiar la viabilitat de fer aquesta aportació que 
nosaltres considerem interessant, complicada però interessant. 
 
En tercer lloc, destacar dos reflexions basades en la memòria de l’alcalde. La primera, i cito 
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textualment, es refereix a l’economia de l’Estat i de Catalunya i l’altra a la gestió pressupostària. Diu 
en aquesta memòria, l’alcalde diu: aquest Pressupost és un reflex fidel de la situació econòmica. Una 
economia que va tocar fons i comença a enlairar-se lleugerament, albirant un horitzó de recuperació 
prou esperançador, però sobretot real, amb dades que l’avalen. 
 
La segona reflexió que ens fa l’alcalde en la seva memòria és quan diu: el Pressupost compleix amb 
els ràtios d’estabilitat pressupostària al seguir les normes de control de la despesa pública 
establertes per l’Estat i al control minuciós de despeses i ingressos públics exercit des de 
l’Ajuntament. 
 
En quart lloc ja entro a comentar molt lleugerament els apartats d’ingressos i despeses d’aquest 
Pressupost, i voldria destacar, primer l’increment de la recaptació de la zona blava, un increment 
important, un 12,44% que recau en forans però, i aquí està el mal per a nosaltres, en els veïns de 
Tortosa, en tortosines i tortosins. La pregunta nostra és: per què no apliquem la convivència de la 
zona blava i la zona verda, com ja vaig tenir l’ocasió de proposar en aquest Ple, anteriorment. La 
zona verda, com vostès saben, permet que els veïns no paguin en les zones d’aparcament regulat 
ubicades en el seu barri. 
 
Segon, ressaltem, com l’any passat i com altres anteriors, la importància de l’aportació de l’Estat, 7 
milions i mig i escaig , o la menor, però, i vull remarcar-ho, creixent aportació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
També vull remarcar o ens sobta, no ens sobta, perdó, no és l’expressió, no és el terme exacte, però 
ens crida l’atenció l’increment de l’IBI que és per dos raons que se’ns ha exposat aquí i en comissió 
informativa moltes vegades, per una banda la revisió dels padrons que ha fet aflorar nous 
contribuents, i per l’altra l’actualització dels valors cadastrals, com ja nosaltres en el Ple de fa un any 
ja vam assenyalar que es faria de seguida.  
 
Les curiositats, jo simplement, curiositats eh, no va més enllà d’aquí: la correlació entre el 
manteniment, 2000€, i els ingressos per la taxa del cementiri, 111.000, que també podríem de 
vegades sumar les concessions per drets funeraris que són de 55.100. 
 
O, per exemple, l’ingrés de la taxa per retirada de vehicles: 150.000€. Nosaltres considerem que la 
taxa, la grua en termes col·loquials, que està en 80 o  90€ és totalment excessiva i, per tant, ens 
xoca, no?, ens xoca negativament, lògicament. 
 
I després també una partida amb altres ingressos diversos de 104.000€, la partida 39906. I després 
també una altra, que a títol purament de curiositat, que són els espónsors del Renaixement i festes, 
que passa d’una mitja de 64.000 en els 3 anys anteriors, a una fixació en la partida 47001 de 
15.000€. 
 
En quant a les despeses veiem que les consignacions a les partides socials creien, i això per a 
nosaltres ja és important, i en alguns casos creixen i bastant, el qual encara és més important per a 
nosaltres. No obstant, creiem que ha de créixer encara més, s’ha de continuar l’esforç, evident 
aquest any i en anys anteriors que ha fet l’Ajuntament, esforç envers aquest sector: Càritas, Casa 
d’Acollida Puríssima, atencions a famílies necessitades, atencions benèfiques i assistencials en 
general veuen com l’aportació de l’Ajuntament està creien, pel qual nosaltres felicitem a l’equip de 
Govern. 
 
En la mateixa línia, i també s’ha fet eh, no és que es faci aquest any, s’ha fet altres anys, creiem que 
cal incidir, com s’ha fet, en el que es coneix com rebaixes fiscals selectives, és a dir, via subvencions, 
via bonificacions o via rebaixa dels percentatges impositius del tipus imposable. Això passa amb l’IBI, 
amb la taxa d’escombraries, va passar l’any passat, passa aquest any, bé. Però sobretot aquestes 
polítiques socials, política fiscal o al revés, política fiscal, política social que se centri, com s’està 
centrant però encara molt més, en els col·lectius més sensibles a la crisi econòmica, com tots sabem, 
doncs, discapacitats, famílies en situació d’això, aturats, o petita i mitjana empresa i autònoms en 
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general. 
 
En quant a despeses també ens xoca les aportacions al teixit associatiu, que és fonamental per a la 
societat tortosina i, a més, és clau per al gran dinamisme que manifesta constantment la societat 
tortosina, doncs que no és una pujada realment important, és més bé una pujada minsa, no? Creiem 
que tindria que augmentar-se aquestes partides. 
 
Una altra partida és la quantitat dedicada a inversions, inversions finançades amb recursos propis en 
què ens pareix minsa, són uns 200 i pico mil euros, 400.000 després, en relació als objectius 
prioritaris de manteniment de la ciutat. I ens sorprèn la “coletilla” de la memòria de l’alcalde, que 
diu: n’hi ha d’altres inversions –es refereix– que aquestes són els finançades amb recursos aliens, 
que es finançaran amb romanents de crèdit i noves subvencions que no figuren en els comptes del 
2015. Estem d’acord, bé, serà així, jo no ho discuteixo però, home, això és un pressupost i en el tema 
de despeses hi hauria que fixar quantitats i despesa concreta. Però bé, “ojalà” apareguin aquests 
diners i “ojalà” es converteixin en inversions, tot i que aquí se’ns aporta una relació de totes aquelles 
subvencions que es podran cobrar o es creu que es podran cobrar i s’aportaran. 
 
Bé, per últim una cosa molt important, no?, i això nosaltres ho ressaltem, és que es preveu reduir el 
deute en una quantitat bastant important, que a més diu la memòria de l’alcalde, se situarà o 
situarà, millor dit, a l’Ajuntament en xifres d’endeutament inferiors al 2007. Esperem que sigui així, i 
en tal cas ja avancem també l’enhorabona. 
 
Tanmateix, les despeses financeres per interessos, donada l’abaixada dels tipus d’interès i de 
l’amortització de préstecs, és una partida a assenyalar, com s’ha dit aquí fa un “rato”, en relació a 
l’apartat de les despeses. 
 
Total, nosaltres creiem que aquest Pressupost té aspectes prou positius, com alguns que he 
assenyalat. També té aspectes, doncs bé, que no són tan positius, i també ho he assenyalat, per tant 
la nostra posició serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau. Moltíssimes gràcies 
també pel seu posicionament en l’abstenció respecte a aquesta proposta de Pressupost. 
 
I jo, alguns comentaris, aclariments respecte al que vostè em deia. Amb el tema de la zona blava, que 
havia percebut un increment del 12,5%, és un increment fictici perquè al Pressupost de l’any passat 
només es van incorporar 10 mesos o 11, 10 mesos i mig respecte al total, no és que hi hagi més 
increment de zona blava. Jo crec que la zona blava es manté estable o baixa una miqueta, però com 
que l’any passat, si recorda, estàvem en aquell procés de recuperar la gestió, al Pressupost només es 
va incorporar, no es van incorporar 12 mesos pressupostats, sinó 10 mesos o 10 mesos i mig, no 
recordo ara exactament. Per tant, el motiu de l’increment aparent que vostè veu no és que es 
recaptarà més o que està previst recaptar més, sinó que l’any passat només es va pressupostar una 
part de l’any i no tot l’any sencer. 
 
Respecte al tema de l’IBI, també només algun comentari. L’increment de l’IBI es deu, essencialment, 
per la regularització, no per l’actualització dels valors cadastrals. L’actualització dels valors 
cadastrals, és a dir, incrementar un 10% el valor cadastral, tal i com permet la Llei, i ens hem acollit 
al llarg dels dos últims anys, jo crec que si de mi depengués l’any que ve ja no ho faríem perquè ja 
estem en una situació el suficientment òptima, això no suposa major recaptació perquè sempre hi ha 
una abaixada de tipus exactament idèntica al 10%, amb la peculiaritat que aquest any no només 
hem abaixat el 10% de l’actualització, sinó que hem abaixat un 3% més, amb el qual, en principi, aquí 
hem tingut que pressupostar menys ingressos de l’IBI. Aquests més ingressos de l’IBI es deuen, 
essencialment, a l’efecte que la regidora abans li esmentava dient que si tots paguem, tots paguem 
menys. Per tant, aquí que hi ha i hi haurà gent que, moltes vegades sense voluntat defraudatòria, a 
vegades només per desconeixement, a vegades només per desídia, no pagaven l’IBI que els hi tocava 
i potser l’administració tampoc no havia fet res per regularitzar-ho. Ara el que fem és que tota 
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aquesta gent pagui l’IBI que els hi pertoca. Aproximadament, si no recordo malament, a hores d’ara 
ja tenim tancats 500.000€, que no es faran efectius fins l’any vinent, d’anys anteriors més, a la 
vegada, tot l’increment que es consolida d’aquesta regularització que hem fet. I això fa que ens 
plantegéssim, que tinguéssim aquest lleu increment de recaptació, de previsions de l’IBI que ja 
veuran, no sé si tindran ocasió de comprar-ho, si tindrem ocasió de comprovar-ho o no, però quan es 
presenti la liquidació del Pressupost del 2015 jo estic convençut que d’IBI recaptarem més del que 
hem recaptat, igual com ha passat al 2013 i passarà al 2014, que recaptarem un pelet més del que 
teníem previst, perquè totes les previsions d’ingressos les estem fent, al llarg dels últims anys, de 
forma molt conservadora. 
 
Respecte al tema del cementiri, que jo crec que és un tema que ja va sortir l’any passat, com vostè 
pot intuir, el cementiri a l’Ajuntament de Tortosa no li costa 2.000€, li costa bastant més perquè 
s’han d’imputar totes les despeses de personal, totes les altres partides de despesa que no tenen la 
qualificació estrictament que no van a una partida de cementiris, però quan es compra arena o quan 
es compren flors o quan es compren altres coses que s’utilitza per al cementiri són despeses al 
cementiri. I, en tot cas, també al cementiri jo crec que la gent pot comparar de com estava fa uns 
anys a com està ara, crec que fa falta molt per millorar però que també s’ha fet una millora 
substancial. 
 
Respecte a un altre tema que li preocupava, que era la taxa de retirada de vehicles per part de la 
grua, clar, dir-li que aquest és un ingrés afectat, és a dir, el que nosaltres traiem per aquesta taxa és 
el que paguem a l’empresa concessionària. Ara estem licitant una altra vegada la concessió i veurem 
si som capaços de reduir el preu. Si som capaços de reduir el preu, ja li avanço que adaptaríem la 
taxa, però no seria prudent adaptar la taxa abans de tenir la certesa de que es pot reduir el preu. 
 
Després m’ha nomenat una partida de 104.000€ que no he sabut agafar el concepte però jo crec 
aquesta deu ser el tema d’ingressos i despeses del préstec de l’Escorxador. I això era un préstec que 
l’Ajuntament va fer a l’empresa mixta Escorxador de 104.000€ perquè tenia uns problemes de 
tresoreria molt concrets i que els hi vam fer a curt termini, i ara hem decidit passar-los a llarg termini 
per no ofegar la societat municipal, bé, la societat municipal no, l’empresa mixta Escorxador. Per 
què? Perquè fa dos anys que ha entrat en beneficis, que estem tenint beneficis, s’està fent una bona 
gestió i vull agrair la feina de Domingo Tomàs com a regidor, però sobretot de tots els treballadors de 
l’empresa de l’Escorxador i, donat que té una finalització d’un préstec l’any vinent molt important, 
hem pensat que és millor que, per no tensionar més la tresoreria, que es finalitzi aquest préstec i el 
que li tenia l’Ajuntament donat el poguéssim allargar una miqueta en el temps. Jo crec que és la 
partida aquesta a que es refereix. 
 
Respecte a les partides de caire social, doncs coincidim, òbviament, amb vostè. També en quant a 
les del teixit associatiu, també coincideixo amb vostè, a mi també m’agradaria que fossin més perquè 
moltes vegades també tenen un efecte multiplicador, però el que hem marcat en aquest Pressupost 
és que, a diferència del que havia passat en els pressupostos dels últims anys en que o baixaven o es 
quedaven congelades a algunes, en aquest cas a algunes entitats esportives, a alguna associació de 
veïns hem marcat una tendència ja d’un petit increment, que esperem que es pugui consolidar 
durant anys vinents. 
 
I respecte al tema d’inversions, vostè diu: és que aquí tenim una relació de subvencions que ja 
contempla i alguna que vostè ha anunciat no la contempla. No la contempla perquè jo tinc certesa 
però no ho tinc documentat i, per tant, amb el criteri que hem anat seguint al llarg de.... Abans al 
Pressupost de l’Ajuntament algú havia pensat que hauria una subvenció, i això és literal eh, i aquella 
subvenció ja s’incorporava al Pressupost, ja apareixia com a ingrés i com a despesa. Ara, en aquests 
moments, amb els criteris que hem incorporat al llarg dels últims anys, una subvenció per a que 
estigui incorporada al Pressupost ha d’existir un document que la sustenti, ha d’existir o un conveni, 
o una resolució i, malgrat ja en el cas de la Diputació, que és el que li parlava, una part d’aquesta ja 
ha estat objecte d’una modificació pressupostària al Pressupost de la Diputació però no ha estat 
signat el conveni, quan signéssim el conveni és quan la farem aparèixer al Pressupost. Per tant, 
aquest és el motiu. 
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I quan deia: i els romanents de crèdit. Els romanents de crèdit s’incorporaran al Pressupost del 2015, 
com sempre es fa i com la Llei diu. Quan nosaltres liquidem el Pressupost de l’exercici anterior, tots 
aquests romanents, amb les mateixes partides, aquí hem vist abans amb el que li comentava al 
senyor Jordan com queden incorporades en la partida d’origen, s’incorporen al Pressupost, és a dir, 
no hi ha cap inversió fora del Pressupost. El que passa que el finançament d’aquestes inversions 
prové d’un finançament afectat de pressupostos anteriors. Però quan es liquida el Pressupost del 
2014, la liquidació del 2014 incorporarà una sèrie de romanents al Pressupost del 2015 i es fa 
automàticament la modificació del Pressupost del 2015. Per tant, també tinc interès en que quedi 
clar que no hi ha partides fora del Pressupost. Hi ha algunes que estan des d’un inici i hi ha altres 
que s’incorporen posteriorment, però tot el que s’executa a l’Ajuntament de Tortosa i a tots els 
ajuntaments, no en tinc cap dubte, tot va via pressupost.  
 
Però en tot cas, senyor Dalmau, agrair-li les seves aportacions i agrair-li la seva abstenció en relació a 
aquest Pressupost. Moltíssimes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, una vegada més 
ens trobem en el debat de l’aprovació del Pressupost municipal en aquest any 2015 i, per tant, en el 
debat més important del nostre Ajuntament, on anem a decidir en què gastarem els diners públics 
dels tortosins i tortosines. 
 
En primer lloc m’agradaria agrair, com sempre, a tots els tècnics de l’Ajuntament que han treballat 
durant aquests últims mesos en l’elaboració del Pressupost municipal. I també fer una reflexió, o 
farem una reflexió en el sentit de que són els últims pressupostos del mandat, perquè d’aquí a 6 
mesos hi ha eleccions i, per tant, pensem que cal fer una valoració global del que representen 
aquests pressupostos. 
 
Per al nostre grup municipal, per a Iniciativa Entesa per Tortosa, aquests últims pressupostos 
representen o expressen tres idees bàsiques. Per una banda, són els pressupostos absolutistes, els 
pressupostos que demostren la manera de governar del nostre equip de Govern durant aquests 
últims anys. 
 
En segon lloc, representen també els pressupostos dels incompliments perquè moltíssimes de les 
promeses fetes durant aquests últims anys es demostra en aquests pressupostos que no es 
realitzaran i que, per tant, han passat a la història. 
 
I finalment també, com a tercera idea, per al nostre grup municipal són uns pressupostos populistes, 
pensats a 6 mesos de les eleccions, on s’han deixat moltíssimes coses per realitzar-les ara prop dels 
comicis. 
 
També en aquest sentit, m’agradaria explicar que aquests pressupostos es fan en un context difícil, 
en un context on el nostre Ajuntament pràcticament està intervingut per l’Estat espanyol i per les lleis 
que s’estan aplicant, però no només per l’Estat espanyol, sinó també per la deslleialtat del Govern de 
la Generalitat de Convergència i Unió, un Govern teòricament amic del Govern municipal que no està 
pagant les subvencions i està maltractant els ajuntaments, els món local, tal i com els mateixos 
alcaldes d’aquesta formació política estan reconeixent. 
 
Anem a fer un anàlisi més concret d’aquestes tres idees que representen per al nostre grup 
municipal els pressupostos, i la primera d’elles jo parlava dels pressupostos absolutistes. Per què? 
Perquè una vegada més aquests documents, aquest Pressupost és un document tancat, és un 
document elaborat per l’equip de Govern en el qual, des del nostre grup municipal.... Senyor alcalde, 
m’agradaria que intentés fer que els regidors del seu equip intentéssim deixar de fer comentaris 
perquè no puc continuar la meva intervenció. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Pregaria a tots els regidors i regidores que deixin concentrar 
al senyor Jordan en la seva intervenció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Moltes gràcies, senyor alcalde. No és concentrar, és 
respecte, perquè quan parlo sento per aquí molt de soroll i m’agradaria que em respectessin. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Pregaria a tots els regidors que respectin al senyor 
Jordan. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Moltes gràcies, senyor alcalde. 
 
Per tant, tal i com continuava, com estava explicant, són uns pressupostos absolutistes que se’ns 
presenten tancats, una vegada més, elaborats, que des de l’oposició només els podem avalar. 
 
Nosaltres no estem contents de com s’han presentat aquest any els pressupostos a l’oposició perquè 
ho han fet amb més retard, per exemple, que els últims dos anys que havien canviat una mica les 
coses, és a dir, les partides ens van venir molt poc a poc fa dos setmanes i fins el dijous d’aquesta 
setmana, és a dir, pocs dies abans de l’aprovació dels pressupostos no vam poder tenir l’informe 
d’Intervenció, per tant, no estem, evidentment, d’acord amb aquesta forma d’actuar. 
 
També un any més són un pressupostos sense participació ciutadana. Aquesta demanda que hi ha 
per la ciutat, per la ciutadania de que puguin participar, tot i que també era una promesa de l’equip 
de Govern de realitzar un pressupostos participatius, és evident que si no deixa participar a 
l’oposició, encara menys deixa participar als ciutadans i ciutadanes. 
 
I un any més, també aquests pressupostos se’ns presenten sense cap Pla estratègic. I aquí ara faré 
un parèntesi perquè per sorpresa avui, o no per sorpresa, l’equip de Govern ha anunciat una partida 
per realitzar el Pla estratègic. I ens sembla molt bé que aquesta partida s’anunciï després de 8 anys 
de govern, però clar, un Pla estratègic s’ha d’anunciar quan un comença a governar per tirar 
endavant diferents actuacions en una visió de futur, no quan acaba de governar, després de que 
durant tots els anys, des del nostre grup municipal, se’ls hi hagi demanat. I això no ho dic jo, no ho 
diu Jordi Jordan ni el grup municipal d’Iniciativa, això el mateix alcalde, el dia que va prendre 
possessió, a l’any 2007 literalment va dir que ell començaria a tirar endavant el Pla estratègic. Va dir: 
així mateix també, durant els pròxims mesos – i repeteixo mesos, perquè hem tardat 8 anys –, 
iniciarem un procés per redactar entre tots un Pla estratègic per a Tortosa que ens ha de permetre 
entre tots definir el futur de Tortosa. Per tant, no s’hi val, no s’hi val que després de 8 anys se’ns 
presenti, a 6 mesos de les eleccions, un Pla estratègic perquè és, evidentment, una falta de respecte. 
 
També ens agradaria que no passés el que va passar l’any passat, i és que davant de les crítiques 
dels grups de l’oposició hi hagués una actitud, per part de l’alcalde i de l’equip de Govern, de no 
saber assimilar crítiques, perquè pensem que en democràcia l’important és assimilar crítiques i, 
evidentment, sense insultar o menyspear a l’adversari, no tornaré a recordar els arguments de 
pobresa intel·lectual en que se’ns ha acusat en els últims temps. Per tant, uns pressupostos 
absolutistes que reflecteixen una manera de fer per part de l’equip de Govern. 
 
En segon lloc, la segona idea, la que des d’Iniciativa pensem que expressen aquests pressupostos és 
la idea de que són els pressupostos dels incompliments, perquè és evident que s’han fet moltes 
coses, només faria falta en aquests 8 anys, quan s’han rebut més recursos que mai, tant per l’Estat 
espanyol com per la Generalitat, però també és evident que moltíssimes de les promeses de l’equip 
de Govern han passat a la història. I podem parlar i posar alguns exemples: es van prometre dos llars 
d’infants, una a cada banda de riu que, evidentment, no existeixen. Ens van prometre molts 
d’aparcaments soterrats, un aparcament soterrat a la plaça de l’Estadi, un aparcament soterrat a la 
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plaça del Rastre i un aparcament soterrat als terrenys de Renfe que, evidentment, no s’han dut a 
terme. Es va prometre una zona d’oci al pont del ferrocarril, un pont del ferrocarril que ha rehabilitat 
l’Estat espanyol, una de les inversions de l’Estat espanyol a la nostra ciutat i que l’alcalde va 
prometre que al seu costat crearia una zona d’oci, una capsa de vidre amb restaurants, cafeteries, i 
que la realitat és a que és, que de zona d’oci no n’hi ha cap ni una. També es va prometre el 
cobriment del velòdrom més unes pistes de pàdel que havien d’anar dintre d’aquest equipament i és 
evident que no s’ha fet res. 
 
En relació a la Llei de barris, a banda de que s’han demanat diferents pròrrogues, unes pròrrogues 
que es criticava l’anterior Govern que en dos anys no va poder executar la Llei de barris, i resulta que 
ara amb 8 anys tampoc s’acabarà executant i s’han demanat diferents pròrrogues on es renúncia o 
es deixen ja diferents projectes, com la rehabilitació del Garrofer, del carrer Progrés, l’acabament de 
l’església de Sant Francesc a Santa Clara o també el carrer de la Mercè i de la plaça dels Estudis. I, 
tal i com he dit abans, alguns projectes com les cases de la catedral o el barri del Castell, sembla ser 
que s’acabaran fent aquests mesos abans de les eleccions. 
 
Segurament, si haguéssim tingut un Pla estratègic el barri del Castell, que és el barri situat entre els 
Reials Col·legis, entre el castell de la Suda i entre la catedral i que, per tant, són els tres monuments 
més importants de la ciutat, no s’haguessin deixat els últims per rehabilitar, i s’haguessin fet el 
primer perquè són un autèntic forat de la vergonya de la nostra ciutat. El barri de Sant Jaume, el barri 
Jueu a Remolins també són promeses que s’han quedat al calaix, tot i el maquillatge que s’ha 
intentat.  
 
També, en quant al manteniment de carrers, places i via pública, ja s’ha dit aquí que el pressupost 
enguany baixa en 200.000€ i, per tant, hi haurà menys recursos per tirar endavant la millora de la via 
pública. Però sobretot, si hi ha un incompliment que, diguéssim, pot significar el que representen 
aquests pressupostos és el tema de les piscines. És evident que les piscines municipals en aquests 
pressupostos no estan pressupostades, no hi ha ni un cèntim i l’equip de Govern, el que sí que 
podem dir que ha aconseguit durant aquests 8 anys en quant a les piscines, és crear un forat com si 
hagués caigut una bomba atòmica al mig de l’Estadi. Una bomba atòmica que és la vergonya de la 
ciutat, de tots els veïns de Ferreries i de tota la gent que ve al nostre Estadi. I això té responsables, i 
el responsable és l’alcalde i l’equip de Govern que en el seu dia va projectar un Palau d’Aigües 
faraònic, del tot inviable, que sempre se li va dir des del nostre grup municipal però que, sense 
escoltar res ni ningú, va tirar endavant i tothom sap com ha acabat. 
 
En aquest sentit també, després de la resolució del contracte de l’anterior projecte de les piscines, 
l’alcalde va anunciar de fer, finalment, un projecte viable, un projecte que realment la nostra ciutat es 
pogués permetre i ens va invitar a tots els grups municipals a que hi participéssim en diferents 
reunions i que en un mes, també es va dir públicament, en un mes s’arribaria a un acord. La realitat 
és que ha passat 1 any, no hi ha cap acord i els pressupostos que tenim avui aquí no presenten ni un 
cèntim per a aquestes piscines, per la qual cosa anuncio avui de manera formal que el nostre grup 
municipal deixarà de participar en aquestes reunions, perquè a 6 mesos de les eleccions pensem 
que l’únic que s’està intentant és fer com es va fer fa 4 anys, fer-se una foto de cara a la galeria uns 
mesos abans de les eleccions, dient que es tirarà endavant un projecte de piscines que no té, ara per 
ara, cap tipus de finançament. A més a més, que també discrepem de moltíssimes de les qüestions, 
no?, del nou projecte de piscines que aquí, per respecte a les reunions que s’han fet, no desvetllaré. 
 
I finalment, la tercera idea del nostre grup municipal és que aquests pressupostos són populistes, 
són electoralistes perquè estan clarament dirigits de cara a les properes eleccions que celebrarem 
d’aquí a 6 mesos.  
 
Durant 4 anys la ciutat ha estat paralitzada. Hi ha hagut molts anys, durant aquests últims dos, que 
diferents inversions estaven pressupostades i no s’han tirat endavant, recordo el debat del 
Pressupost de l’any 2014 que vam haver d’explicar que eren els pressupostos del dia de la marmota 
perquè es tornaven a ficar-se inversions que no s’havien fet l’any anterior.  
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A més a més, tenim també uns pressupostos que incorporen la zona blava, també una zona blava, 
una ampliació que des del nostre grup municipal no estàvem d’acord, però davant de les crítiques, de 
la recollida de signatures de moltíssima gent, l’equip de Govern va intentar maquillar també aquesta 
zona blava eliminant-ne una part. Però clar, de l’ampliació que va fer, només en va eliminar el 20%. El 
80% de la zona blava continua en actiu i, per tant, els tortosins, gràcies a l’actual equip de Govern, 
han de pagar a zones com l’avinguda de la Generalitat, als voltants de l’estació de Renfe i també a 
Ferreries totes les tardes i tots els dissabtes, cosa que abans no es pagava. 
 
I faig un parèntesi i m’atura en quant a la despesa social. La despesa social s’ha apujat, s’ha apujat 
moltíssim per a aquest últim pressupost, crec que un 40%, i aquí podríem donar-nos felicitacions, de 
fet, dins del mal és positiu, per tant, benvinguts a reconèixer que s’ha d’apujar la despesa social 
però, evidentment, el que no considerem que és positiu és que es faci a 6 mesos de les eleccions, 
perquè fa anys que des del nostre grup municipal estem dient que la despesa social s’ha 
d’augmentar perquè hi ha moltíssima gent que està patint a la nostra ciutat. Ja hem fet diferents 
propostes  durant aquests últims anys que se’ns han tombat per la majoria absoluta de l’equip de 
Govern. Propostes com el programa de productes d’aliments frescos per a que les diferents famílies 
puguin tenir verdura, carn i peix que s’estan fent, per exemple, al Consell Comarcal del Baix Ebre, a 
tots els pobles de la comarca menys a Tortosa o a la veïna ciutat d’Amposta, en col·laboració amb el 
mercat municipal d’aquella ciutat, dinamitzant també el mercat de la capital del Montsià. Mentre allà 
ja fa temps que s’està fent, aquí no s’està fent i a 6 mesos de les eleccions s’augmenta la despesa 
social quan, evidentment, des del nostre grup municipal ho havíem reclamat durant tots aquests anys 
i se’ns havia dit que no. 
 
Tampoc es van incorporar ni s’han incorporat les ajudes als aturats en quant a pagar l’IBI. Tampoc 
s’ha fet la tarifació social que vàries vegades hem demanat. 
 
Per tant, i com a conclusió, des del nostre grup municipal, entenent que també hi ha alguns elements 
positius que ja hem repetit durant aquests últims anys en quant a la gestió de l’equip de Govern, de 
manera global pensem que aquests pressupostos expressen aquestes tres idees: uns pressupostos 
absolutistes, on les aportacions de l’oposició no han sigut  tingudes en compte, on no hi ha hagut 
una planificació estratègica, no ara a 6 mesos de les eleccions, sinó fa 8 anys, des del principi; uns 
pressupostos que demostren els incompliments flagrants en molts d’aspectes com els aparcaments, 
com la zona d’oci, com la no finalització de la Llei de barris o com el forat de la piscina, la bomba 
atòmica que ens ha deixat el nostre alcalde; i finalment, evidentment, uns pressupostos populistes, 
electoralistes, fets a 6 mesos de les eleccions. 
 
Per tant, el nostre grup municipal no pot avalar aquests pressupostos i votarà en contra, esperant 
que siguin els últims que l’equip de Govern pugui aprovar, pel bé de la ciutat i pel bé de la 
democràcia al nostre Ajuntament. Moltes gràcies. 
  
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan. Li recordaria, per si ha 
perdut la memòria, que aquest grup que està governant l’Ajuntament de Tortosa és gràcies a 
l’expressió democràtica de les últimes eleccions municipals. I si de vegades la democràcia no 
decideix el que a un li agrada, un ha de ser el suficientment demòcrata com per acceptar el resultat, 
cosa que des de la seva visió veig que no és fàcil. Els tortosins i tortosines han  de saber que són 
demòcrates si voten a Iniciativa per Catalunya, si no voten a Iniciativa per Catalunya ja no són 
demòcrates. Aquesta és la visió que té el senyor Jordan de la democràcia i com accepta la 
democràcia. 
 
Dit això, per a electoralista la seva intervenció. I començaré dient que és molt electoralista per 
l’anunci que vostè ha fet aquí amb el tema de les piscines, vull dir, ara anuncio formalment, com a 
mínim hagués pogut tenir la deferència de comunicar-ho a una de les reunions, com va fer el Partit 
Socialista, que es va aixecar als 30 segons de la reunió, però al menys va tenir l’honestedat de venir i 
plantejar-ho allí. La seva mesura sí que és electoralista. I a mi m’agradaria, i aquí estan la resta de 
persones que han assistit a aquestes reunions, que ens diguin quines són les discrepàncies que han 
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plantejat el seu grup, digui’ns quina discrepància, perquè hi ha altres grups que han fet aportacions i 
algunes les estem ara quantificant, i han fet aportacions de millora. Però a mi m’agradaria que em 
digués quines aportacions han fet vostès. 
 
I home, que Iniciativa per Catalunya, que va ser 4 anys el responsable de la regidoria d’esports i no 
va presentar cap projecte de piscines, vulgui fer bandera de les piscines, jo em penso que ho pot fer 
qualsevol altre grup, però Iniciativa per Catalunya, quatre anys la regidoria d’esports i no van fer res 
més que plantejar l’enderrocament del velòdrom, aquesta és la proposta esportiva d’Iniciativa per 
Catalunya? Per tant, per a comportaments electoralistes només cal veure la seva intervenció. 
 
Dels altres comentaris, vostè diu que aquests pressupostos s’han presentat malament, amb més 
retard que mai, bé, discrepa de l’opinió d’altres companys portaveus, quan en altres ocasions havien 
coincidit. Què vol dir? Doncs, que el seu comportament està molt proper de les eleccions, és 
evidentment , per què? Perquè s’ha presentat quan s’havia de presentat. 
 
Respecte a les aportacions a les diferents comissions no tenim cap aportació d’Iniciativa per 
Catalunya per a que ens digui: s’hauria de modificar aquesta partida, s’hauria d’ampliar cap altra 
partida, res més. 
 
Respecte al tema del Pla estratègic, diu: vostès presentaran el Pla estratègic quan acabin de 
governar. Home, li dic el mateix, si Convergència i Unió, el projecte que ara jo estic encapçalant acaba 
de governar o no, no ho decidirà vostè ni ho decidiré jo, ho decidiran tots els tortosins i tortosines. I, 
en tot cas, com vostès..., els hi dic perquè he vist en la seva intervenció una certa fixació que denota 
tota la intervenció i que crec que és errònia, aquests no són els pressupostos del 2015, de gener al 
maig del 2015, aquests són els pressupostos del gener al desembre del 2015, són pressupostos per 
a tot un any. Igual com els pressupostos quan vostè era càrrec de confiança del senyor Joan Sabaté 
es van aprovar al 2007 i eren per a tot el 2007, independentment que al 2007 hi haguessin 
eleccions, ara, aquests són pressupostos per a tot el 2015, i tot el que està previst aquí està previst 
per a tot el 2015. No vol dir que s’hagi d’executar tot al maig, abans del maig. És més, hi haurà 
algunes coses que no s’executaran abans del maig, és evident. 
 
El del Pla estratègic ja li he explicat en 50 ocasions, no el farem, no el presentarem. Si vostès tenen 
temor de que es presenti el Pla estratègic abans..., tenen molt de pànic a que es facin moltes coses 
abans del maig i la gent no votarà a uns o als altres pel que es faci d’aquí al mes de maig, la gent 
votarà segurament per la feina que s’ha fet, per uns i pels altres, durant 4 anys. La gent no es fixa si 
anem als actes l’últim any o si actuem l’últim any, la gent es fixa per la trajectòria de 4 anys o 8 anys 
de la feina feta. I la gent és més intel·ligent del que podem pensar i vota amb molt més criteri, per 
tant, no votarà amb el criteri de l’actuació feta durant els últims mesos. 
 
En el tema de les llars d’infants, m’encanta que em tragui el tema, senyor Jordan, perquè les llars 
d’infants no es van fer perquè va haver un Govern de la Generalitat, del qual vostè era càrrec de 
confiança, al Govern tripartit, que va retirar les subvencions a la construcció de llars d’infants, senyor 
Jordan. I no es van fer precisament per això, perquè es van retirar. I vostè tindria que ser coherent 
amb aquesta explicació. 
 
Respecte a la lleialtat o deslleialtat del Govern de la Generalitat, el Govern de l’Estat, diu: estem 
intervinguts. L’Ajuntament de Tortosa no està intervingut, no ho està ni ho ha estat mai intervingut, ni 
per part de l’Estat, ni per part de la Generalitat, ni per part de ningú. 
 
A la vegada entra en aquella contradicció, tan prompte diu que hi ha deslleialtat del Govern de la 
Generalitat, com a la vegada diu que és l’època que ha arribat més ingressos de l’Estat i de la 
Generalitat i per això s’han fet moltes inversions. S’haurà d’aclarir. O tria una cosa, o tria l’altra. No 
pot criticar, vostè ho vol criticar tot, tot és criticable. Llavors, la mateixa cosa la critica d’un cantó i de 
l’altre i, al final, un ha de prendre decisions a la vida i ha de saber perquè critica una cosa o perquè 
critica l’altra. 
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Si fos vostè lleial, amb el tema del Govern de la Generalitat hauria de tenir dos coses en compte a 
l’hora de dir si paga o no paga. La Generalitat no paga, no paga quan hauria de pagar. I no paga quan 
hauria de pagar per dos motius essencialment, per dos motius: una, per l’infrafinançament que té la 
Generalitat de Catalunya, la té i els incompliments constants de l’Estat. I segona, pel forat que es va 
deixar a les finances de la Generalitat de Catalunya per un Govern del qual Iniciativa per Catalunya 
n’era responsable. I això també s’ha d’explicar, no es pot dir: aquestes senyors no paguen. Hauríem 
de saber perquè no paguen. Per tant, això jo també l’insto a que ho incorpori al seu discurs. 
 
Respecte als aparcaments soterrats, home, només dir-li que revisi quants d’aparcaments soterrats hi 
ha a Tortosa i revisi quins governs els ha fet i ja està. I que en voldríem més? Jo sóc el primer, però la 
conjuntura econòmica ha fet impossible poder-ne fer més. Segurament, si en l’època de la bonança 
econòmica, en lloc d’estar marejant la perdiu, s’haguessin fet altres coses a Tortosa, avui no 
estaríem en la situació que estem, també en relació als aparcaments. 
 
A la zona d’oci vostè va al seu rotllo. Em va fer una pregunta la setmana passada, li contesto i, 
independentment de la contestació, com que ja ho deuria tenir escrit, ara també ho incorpora. Li vaig 
dir el motiu, li vaig explicar per què, perquè estàvem pendents, que per cert, hem tingut una 
notificació en sentit contrari i que ara hem de recórrer, per part del Ministeri en relació a la 
disponibilitat del pont, i no ho podem fer. 
 
Les pròrrogues del PinCat. Li dic el mateix. Sap quina és la diferència? Que mentre vostè era càrrec 
de confiança de l’anterior Govern municipal, no s’executaven per ineficàcia, perquè ni es tenien el 
projectes, ni s’havien redactat els projectes, i ara, nosaltres tenim tots els projectes redactats. I si no 
executem i demanem pròrrogues és a instàncies de la mateixa Generalitat de Catalunya, perquè la 
Generalitat de Catalunya no pot pagar i nosaltres no podem contínuament anar fent front a la part de 
pagament de l’Ajuntament, que és el 50%, i a la part de pagament de la Generalitat. Nosaltres ja 
hem avançat un munt de diners en aquest sentit. I què vam dir? Tots els diners que la Generalitat ens 
pagui d’actuacions fetes d’anys anteriors, són els que destinarem a continuar fent actuacions, i això 
és el que venim fins ara. Per tant, la diferència entre el Govern al que vostè era càrrec de confiança i 
l’actual és, simplement, que l’actual té els deures fets i està preparat per a fer-ho i l’anterior no tenia 
ni els projectes redactats. 
 
Quan nosaltres vam entrar aquí, i la regidora d’Urbanisme està per aquí, no hi havia ni un projecte 
redactat per poder iniciar-se la licitació d’obres del PinCat. Que s’hagués pogut destinar a altres 
coses? Segur, però sap que passa?, que per fer el barri del Castell haguéssim tingut que deixar de fer 
“algo”. I si vostè em diu: jo hagués fet el barri del Castell, jo li donaré les explicacions per què no l’he 
fet, però primer m’ha de dir què és el que no hagués fet. Per fer el barri del Castell, digui’m què és el 
que no hagués fet.  I ara jo li explico per què no hem fet el barri del Castell. No hem fet el barri del 
Castell, essencialment, perquè tenim una actuació pendent, que és la que pivota i vertebra tot el barri 
del Castell, que és el Palau de Justícia. I el Palau de Justícia, degut també a les greus dificultats 
financeres de la Generalitat, i que també s’ha canviat el projecte en 3 o 4 vegades, això és 
responsabilitat exclusiva de la Generalitat de Catalunya, no s’ha pogut iniciar. Esperem, confiem, no 
tinc res més, cap dada addicional vull dir, però que si als pressupostos de la Generalitat del 2015, si 
es compleixen els pressupostos, si es poden aprovar els pressupostos del 2015 i, a la vegada, es 
compleix la planificació que té el Departament de Justícia, es pogués iniciar el Palau de Justícia. Si és 
així es podria fer barri del Castell, però el que m’ha de dir ara és que és el què hem fet del PinCat que 
vostè no hauria fet per fer el barri del Castell.  
 
Però, en tot cas, el seu discurs ja està clar que és criticar-ho tot, si apuja la despesa social no està 
d’acord perquè tenia que haver apujat abans. Doncs, hem fet les modificacions pressupostàries quan 
ens ha fet falta. Vull recordar que també, per ser justos, perquè es desprèn de les seves paraules de 
que tota la despesa social ha apujat un 40%. No és veritat això tampoc, tant de bo, però no és veritat. 
Algunes partides de despesa social han apujat el 40% o inclús alguna “algo” més, però no totes. I 
algunes d’aquestes partides, per exemple l’ajut a les famílies, no és un increment que es produeix 
exclusivament aquest any, sinó que a l’any 2014 ja vam fer una modificació pressupostària per fer-la 
incrementar. I també la vam fer, precisament, des del més de novembre amb el menjador de Cáritas, 
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va anar a un Ple, em penso que aquest va anar al Ple i tot, va anar a un Ple de fa dos o tres mesos. 
 
Per tant, en la mesura que ha sigut necessari i en la mesura que ens ha estat possible ja ens hem 
anat adaptant, per tant, la qüestió és que el que sí que coincideixo és que la seva intervenció és molt 
populista i molt electoralista però, en tot cas, cadascú de nosaltres som fruit del que fem i del que 
diem. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Ja ho han dit els altres companys, tothom ho sap, no?, els pressupostos és un dels instruments més 
importants que es discuteixen i s’acaben aprovant per als exercicis següents a tots els municipis 
perquè als pressupostos estan reflectides totes aquelles previsions d’ingressos, de despesa de l’any 
que s’atansa. 
 
I tenim els pressupostos a la part que toca al propi, diguéssim, a l’Ajuntament, a l’entitat local, que 
són els 31 milions d’euros; els dels organisme autònoms que depenen del mateix Ajuntament, que 
apuja uns 33 milions d’euros; i així fins arribar a la quantitat de 66.374.179,86€ d’ingressos, i una 
mica menys, 66.259.447,12€ en despeses en termes consolidades. 
 
Respecte a aquests pressupostos, igual que han fet els altres grups, diem la nostra. Ho centraríem en 
5 parts. La primera és que observem un incompliment de les fases de tramitació de l’expedient. 
L’expedient s’hagués tingut que fer arribar al Ple abans del 15 d’octubre, això també consta a 
l’informe de l’interventor, concretament ell diu: aixecament a Ple del projecte de Pressupost general 
informat per l’interventor i amb els annexos i documentació complementària serà remés per l’alcalde 
al Ple de la corporació previ els dictàmens abans del 15 d’octubre. Òbviament, això no ho hem tingut, 
ho hem tingut més tard i avui estem a dia 24 de novembre. 
 
La segona cosa que voldria comentar és que a l’informe de l’interventor hi consten advertiments que 
no veiem que s’hagin corregit. Diu l’interventor quan conclou: s’informa favorablement sobre 
l’aprovació inicial del Pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, o sigui, informa 
favorablement, tret, tret els aspectes del Pressupost esmentats al punt 5, no cal comentar-los, com a 
advertiments. 
 
Tercer punt, diu, tercer punt voldria parlar dels antecedents. Una mica també ja s’hi ha parlat aquí per 
altres companys portaveus dels grups municipals, però nosaltres, el nostre grup municipal també 
està, hi pensa i està d’acord en que els pressupostos es lliuren en poc temps per poder-los estudiar i 
per poder proposar alternatives. I pensem que això no és un tracte deferent ni constructiu de cara a 
l’oposició, més aviat sembla un tracte doncs de, al tenir potser majoria absoluta, un tracte de 
prepotència que està basat, pensem nosaltres, en això, no?, en que es disposa d’una majoria 
absoluta amb la qual se sap i es té confiança amb que s’aprovaran els pressupostos. 
 
I, a més a més, si llegim una mica el que ha passat en aquests últims 4 anys, o sigui, en exercicis 
anteriors hem proposat esmenes per tal de poder aprovar-los el pressupost i mai se n’ha acceptat 
cap. O sigui, això serien els antecedents que vull remarcar de cara a aquests pressupostos. 
 
Un quart punt seria l’absència de participació ciutadana, també altres companys portaveus ho han 
comentat. Nosaltres pensem que haver elaborat uns pressupostos, al menys en algunes partides 
s’hagués pogut comptar amb l’opinió i l’aval de les entitats de la societat civil organitzada, així també 
com de sectors claus de la vida municipal com són els educatius, els de la salut, els de la cultura, els 
de l’esport, l’empresariat i més, segur. Per tant, uns pressupostos que s’haguessin pensat des 
d’aquesta perspectiva permetrien definir projectes que serien altament, o sigui, més valorats per la 
ciutadania. Es tractaria d’haver tornat la política als ciutadans, per tant, deliberant i participant, i 
democràcia és repartir el poder, democràcia no és només participar cada 4 anys en les eleccions a 
l’Ajuntament. 
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I el cinquè punt que voldríem ressaltar el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya és la manca 
d’inversions. Si ens fixem en el capítol 6 del pressupost, que és on es parla de les inversions, podem 
observar, també s’ha ressaltat aquí pels portaveus dels grups municipals anteriors i també ho ha 
comentat l’alcalde, jo diré “algo” al respecte, que cada any es destinen menys diners a inversions. De 
fet, enguany un 64% menys que l’any passat, que ja se’n van destinar poques. Han pressupostat una 
quantitat tan esquifida que són 294.000€ per a inversions, això no arriba ni a l’1% del Pressupost. Sí 
que em diran: és que a lo millor farem inversions d’altres coses; però ara el que analitzem és el 
Pressupost i, si fem cas d’aquelles quantitats que ens ha dit el senyor alcalde que ficarem com a 
inversions, a lo millor no arribaria ni al 3% del Pressupost. 
 
I per què passa això? Per què opinem, el nostre grup, que no es pot dedicar tants de diners com 
pensem que s’haurien de dedicar a Pressupost? A què es deu això? Doncs, curt i ras, perquè durant 
uns anys hem gastat molts de diners, hem fet créixer molt el deute, a l’any 2012 va arribar a 55 
milions, i des de l’Estat, igual que a altres municipis, han dit: escolta, d’això ja n’hi ha prou. L’Estat, a 
través de les lleis que està ficant, ens supervisa i ens intervé la gestió municipal i hem de reduir el 
dèficit. Hem de tornar, aproximadament estem tornant 5 milions cada any i clar, la nostra reflexió és 
dir: escolta, si no ens haguéssim empenyorat tant, si no haguéssim fet tot això, per què ara hauríem 
de tornar tants de diners? Perquè amb 15 milions d’euros, són 5 milions 2013, aproximadament 5 
milions 2014, 5 milions 2015 que s’ha pressupostat, amb aquests 15 milions d’euros, doncs, segur 
que haguéssim pogut fer aquell complex de piscines fantàstiques que se’ns havia anunciat. 
 
Per tant, per aquesta manca d’inversions que vénen causades pel que ja he comentat, també per la 
poca o absència de participació que s’ha permès a la ciutadania, pels antecedents de relació amb 
l’oposició, per l’informe de l’interventor que pensem que aquests advertiments que ha fet no s’han 
corregit i per l’incompliment de les fases de tramitació, la posició del grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya respecte a l’aprovació d’aquests pressupostos serà de votar-ho en contra. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Monclús. Intentaré contestar-li, no amb 
l’ànim de que canvien el sentit del vot, per suposat, però sí que contestar-li. 
 
Miri, en quant a l’incompliment dels terminis vostè m’ha de dir, inclòs tots els anys que Esquerra 
Republicana ha governat en aquest Ajuntament, quan s’han presentat els pressupostos abans i quan 
s’han procedit a presentar-se i a aprovar-se abans, dins de termini. Ja li contesto jo: mai, mai. I, per 
tant, l’únic incompliment que hi ha és que no es presenten en caràcter previ el 15 d’octubre, però 
mai, excepte els últims anys l’Ajuntament de Tortosa ha aprovat els pressupostos al mes de 
novembre i l’1 de gener els pressupostos ja estan en vigència, mai. És més, li recordo que alguns 
anys en que Esquerra Republicana va estar al Govern municipal es començava l’any i els 
pressupostos no estaven aprovats. Primera dada. 
 
Segona cosa. Respecte als advertiments que fa l’interventor, perquè diu, llegeix l’informe de 
l’interventor i diu: i dos advertiments que no cal llegir. Home, si que cal llegir..., no, ja li faré llarg jo. Sí 
que cal llegir i explicar-ho. I vostè ho explica als treballadors municipals, perquè segons Esquerra 
Republicana haguéssim tingut que corregir aquestes dos coses que l’interventor fa advertència: una, 
en relació als complements específics, que se supera el límit permès i la productivitat de 
gratificacions. Això fa referència a la Policia Local. Nosaltres tenim un acord, un conveni, un Pacte de 
condicions laborals amb la Policia Local i l’interventor diu que no s’hauria de respectar. Vostè està 
d’acord en que no s’hauria de respectar. Sí. Sí, desprès em contestarà. Per tant, l’advertiment va en 
aquesta direcció. I jo, i l’equip de Govern, entenc que aquests acords s’han de prioritzar perquè quan 
una institució arriba a uns acords amb els seus treballadors, aquests s’han de prioritzar. 
 
L’interventor, al llarg de molt de temps, aquest l’interventor i els anteriors interventors, senyor 
Monclús, anaven ficant reparaments  i advertències respecte a l’anterior conveni. Conveni que jo no 
vaig signar, conveni que jo no vaig votar, però conveni que quan jo vaig ser alcalde em vaig fer el 
compromís de respectar perquè és un acord amb els treballadors. I aquells mateixos advertiments, 
quan el Ple els va votar, i li demano que revisi el sentit de la votació del Ple, va decidir que era el seu 
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marc de relació amb els treballadors de la casa i, per tant, des de la meva òptica s’ha de prioritzar 
això perquè, a més, no és un reparament suspensiu. Per què? Perquè la gent ha de saber, vostè ja ho 
sap, que els reparaments o són reparaments o advertències o reparaments i advertències 
suspensius, amb el qual no es pot continuar el tràmit. 
 
I la relació també és en relació als increments de la partida de personal, que supera el percentatge 
que s’estableix. Això és el que diu l’altre advertiment. I que això és fruit del reflex pressupostari de la 
Relació valorada de llocs de treball aprovada pel Ple de l’1 de setembre de 2014, que ell mateix ens 
diu què és el que s’havia de fer, però que, evidentment, això ens comportaria aquest increment. Per 
tant, evidentment, cal dir quins són els dos advertiments i cal llegir-los i cal explicar per què no els 
“subsanem”, no els “subsanem” a consciència perquè pensem que no s’han de “subsanar”, si el seu 
grup pensa que s’ha de “subsanar” és bo que ho digui i que cadascú ens posicionéssim i ho 
expliquéssim, de dir: escolti, miri, nosaltres pensem que això s’ha de “subsanar” i que, per tant, el 
Pacte de condicions que tenim amb la Policia Local no s’ha de respectar i que, per tant, la valoració 
de llocs de treball, encara que és una eina útil, encara que tots la van votar i encara que creiem que 
és raonable, tampoc, o sí, es podria haver fet anant reduint més la partida personal, per exemple les 
dos places de policia local que s’han de convocar, no convocar-les; o reduir alguns dels interins, 
podríem agafar alguns dels interins i acabar l’interinatge i acomiadar-los, i així haguéssim complert 
l’advertiment, però nosaltres entenem que no és prioritari complir-lo perquè no és suspensiu. Per 
tant, en quant a l’informe de l’interventor, les dos qüestions. 
 
Respecte a les propostes diu: és que altres anys hem fet propostes d’esmenes. L’any passat va fer 
una proposta d’esmena al Ple, aquí mateix. Va dir si..., no sé que era del menjar de gosses i no sé 
què, no sé quina cosa recordo, no vull ser exacte perquè no ho recordo ara, però jo li vaig dir: home, 
al Ple no faci les propostes, pots fer-les on vulgui però no les faci per a que les haguéssim d’entendre 
o les haguéssim d’acceptar. En relació a aquesta jo no he pogut seguir tan de prop com altres anys el 
debat del Pressupost però m’informa la regidora que per part d’Esquerra Republicana, i dels altres 
grups, no ha hagut cap proposta a la Comissió de Pressupostos per intentar negociar. 
 
Diu: en el tràmit de Pressupost no estem d’acord perquè s’ha fet pensant que hi havia la majoria 
absoluta i s’han tramitat els pressupostos com si hagués majoria absoluta. Miri, senyor Monclús, 
aquests pressupostos s’han tramitat, menys el tema del temps que hem anat guanyant, que cada 
vegada els fem abans, però sempre els hem fet abans de l’1 de gener i s’han aprovat, menys amb el 
tema del temps, aquests pressupostos s’han tramitat idènticament que els dels últims 8 anys, 
idènticament, no hem fet res diferents. I fa 8 anys i fa 7 i fa 6 i fa 5 no teníem majoria absoluta. La 
diferència quina era? Que governàvem amb Esquerra Republicana, evidentment que els pactàvem 
amb vostès perquè formaven part del Govern, però la tramitació és la mateixa. La mateixa majoria 
absoluta hi havia, a efectes de Pressupost, fa 7 anys que ara. Per tant, aquí diferència cap. 
 
Respecte al tema d’inversions ja no els hi vull tornar a insistir. Jo l’únic que els hi diria és que 
agafessin el debat de pressupostos de l’any passat i veuran com també es parlava de manca 
d’inversions, també es deia el mateix. I en aquests moments s’està executant la nova seu de 
l’Empresa Municipal de Serveis Públics, l’empresa d’aigües; s’han executat les obres de la Raval, de 
l’avinguda Canigó darrera del nou col·legi que ha fet la Generalitat de Catalunya, per cert; s’està 
executant el carrer Montcada, el carrer Bonaire, la plaça de Montserrat, s’ha executat un nou espai 
als Reguers que vam inaugurar fa pocs dies i això que no hi havia partides d’inversions. 
 
I els hi dic el mateix, vostès em diuen que no hi ha partides d’inversions i jo els hi dic que ja les 
incorporarem, simplement per una depuració de la tècnica pressupostària, durant els propers mesos 
i que les inversions es realitzaran. I després la gent ho veu al carrer si s’inverteix o no s’inverteix. I 
algú va arribar a dir que la plaça Mossèn Sol no es faria, algú va tenir el valor de dir, no és el seu cas 
eh, a un determinat lloc que la plaça Mossèn Sol no es faria perquè no apareixia als pressupostos. 
Ara, quan fem els pressupostos ho expliquem per a que ningú faci el ridícul, ara resulta que la crítica, 
i ja li dic que no és el seu cas eh, ara la crítica és perquè ho expliquem. Per tant, res a dir més amb el 
tema d’inversions. 
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En quant al tema del deute aquí sí que m’esplaiaré una miqueta perquè, no dic que ho faci amb mala 
intenció eh, però clar, diu: si no haguéssim amortitzat 5 i 5 i 5 milions d’euros, quinze milions 
d’euros, amb quinze milions d’euros haguéssim fet la piscina. Aquest és el seu argument, no? Bé, la 
piscina o qualsevol altra cosa, qualsevol altra inversió. És veritat. Llavors, la meva pregunta és: 
aquests diners que hem amortitzat, en el seu moment algú, alguns governs d’Esquerra Republicana, 
alguns governs d’Iniciativa, alguns governs de Convergència i Unió, alguns governs dels socialistes i 
crec, inclús, alguns governs del Partit Popular, aquests diners els van demanar al banc. I els van 
demanar al banc per fer algunes inversions. Clar, si no els tornem és perquè no els hem demanat, i si 
no els hem demanat és que aquelles inversions no s’haguessin fet. Dir que ara no es tornin els diners 
al banc, home, potser no s’haguessin tingut que demanar. O l’altra alternativa és dir: no, escolti, no 
ho torni vostè que ja ho tornaran els alcaldes que vinguin després. Bé, també és una possibilitat. Això 
és el que s’ha aplicat durant molts anys en aquest Ajuntament per part de tots els colors polítics, eh, 
no estic parlant d’un color polític, estic parlant de tots els colors polítics. Bé, jo això no ho 
comparteixo, no ho comparteixo. 
 
Penso que quan un passa per una institució, vostè ha estat a algun club, a alguna entitat, jo també hi 
he estat. I segur que vostè tenia la mateixa aspiració que jo o que la majoria quan entrem, és, home, 
quan jo me’n surti, que l’associació, l’entitat o el club quedi millor de quan estava, que tingui més 
activitat i que econòmicament quedi millor, no l’hem de deixar més “empastrat” del que vam trobar. 
Doncs, una mica aquesta mateixa filosofia que vostè o jo podem aplicar a un club, a una entitat, a 
l’escala, a la comunitat de l’escala o on estiguéssim, l’aspiració de deixar les coses una miqueta més 
endreçades de les que vam trobar, és la que jo he aplicat, també en aquesta institució. I, per tant, dir 
que l’Estat ha intervingut la gestió de l’Ajuntament això és fals, és fals. Vostè tindria que saber el que 
són uns ajuntaments intervinguts. En què ha intervingut l’Estat a l’Ajuntament de Tortosa? Nosaltres, 
perfectament senyor Monclús, ara igual com hem aconseguit rebaixa del tipus d’interès en moltes 
operacions, tenim la capacitat, perquè alguna entitat ens ho ha ofert, de reduir l’amortització. Teníem 
la capacitat perquè alguna entitat ens oferia de dir: escolti, vol que renegociéssim aquesta operació 
de préstec, fem dos anys de carència, cosa que aquí en aquesta casa se sap molt bé del què és 
parla, i enlloc dels 8 anys o els 9 anys que li queden, passar-la a 15 anys? Això hem tingut ofertes 
nosaltres d’això. I per a mi segurament que era molt més còmode i molt més electoralista fer això, 
perquè si això d’una operació concreta em suposava 200.000€ o 300.000€ menys a pagar l’any que 
ve, jo aquests 2 o 300.000€ els hagués pogut gastar fent carrers, per exemple, i enquitranant 
carrers, que era abans de les eleccions diu que és molt electoralista. Si jo hagués buscat una posició 
estrictament electoralista hagués fet això, però nosaltres no volem deixar l’Ajuntament en una 
situació econòmica pitjor i l’objectiu tampoc no és cap obsessió de deixar menys deute i mira, 
passaràs a la història perquè deixes menys deute, no és un tema d’obsessió o no, és un tema del que 
li convé a la institució. I nosaltres ho fem des del convenciment que és el que li convé en aquest 
moment a la institució. 
 
I segurament, i algú em deia abans: oh, és que això canviarà de Govern; si canvia de Govern els 
tortosins i tortosines ho decidiran, però nosaltres ho fem pensant que, sigui de quin color sigui el 
Govern que tingui l’Ajuntament de Tortosa el proper mandat, tingui una situació molt més fàcil de la 
que nosaltres hem tingut, molt més fàcil. I molt més fàcil de la que va tenir Esquerra Republicana els 
4 anys que va governar amb nosaltres, molt més fàcil, perquè ens vam trobar molt “encorsetats” per 
situacions anteriors. 
 
Diu, una altra afirmació que ha fet, diu: és que l’Estat ens obliga a reduir el dèficit. No, si l’Ajuntament 
ara problema de dèficit no en té. El dèficit és que a un any tinguis més despeses que ingressos, això 
és el dèficit. I el deute és el que vas acumulant al llarg del temps. El problema de l’Ajuntament no és 
problema de dèficit, el problema de l’Ajuntament, en tot cas, era un problema de deute que, avui per 
avui, pràcticament podem dir que està “solventat”, pràcticament eh. Se’n recorden que fa dos anys o 
tres anys, quan vam comparèixer aquí i vam plantejar un Pla financer per a l’Ajuntament vaig dir: ho 
fem amb la voluntat, no els puc garantir de que poguéssim complir-ho, perquè les circumstàncies era 
que no ho podíem garantir. Ens marquem l’objectiu de reduir l’endeutament per sota de nivells del 
2007, però no els hi puc garantir. Avui ja estic en condicions de, pràcticament, garantir-ho. Falten uns 
mesos i, per tant, haurem d’esperar però, com ha anat evolucionant, hem complert tots els nostres 
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objectius, a la vegada amb una situació com la que vostè, no, bé, vostè no, però com altres portaveus 
han apuntat, en que hi ha una institució, que és la Generalitat, que no ens paga, no ens paga perquè 
no pot pagar, no perquè no vulgui, perquè no pot pagar, encara així estem pagant només 38 dies per 
damunt del termini fixat, és a dir, estem sobrepassant només en 8 dies el límit màxim de pagament 
per a les administracions, que ja els hi dic que aquesta és una situació que no sabem quan de temps 
podem mantenir perquè, veritablement, és un gran esforç en una situació com aquestes. 
 
Per tant, el problema de l’Ajuntament no és un problema de dèficit, avui per avui, eh. El problema de 
l’Ajuntament era un problema de deute. I el deute nosaltres el fem perquè amb això nosaltres ens en 
beneficiem, clar que ens en beneficiem, ens en beneficiem com a ciutadans de Tortosa, però 
sobretot se’n beneficia la institució. I deixar menys deute en sí és bo. Pot haver situacions que dius: 
bé, vaig a fer una inversió molt concreta i amb això deixo més deute, però en la situació actual, on 
hem fet un esforç, hem fet tots però l’ha fet la institució, l’ha fet l’equip de Govern, també Esquerra 
Republicana quan li va tocar fer fa 4 anys, hem fet un esforç a la contenció de la despesa per 
racionalitzar els diferents capítols de despesa de l’Ajuntament per a que els futurs governs tinguin 
més marge. Ara, si ve un govern que això no ho té en compte, evidentment, ho tornarà a desendreçar 
en 4 anys, no en 4 anys, en 2 anys. Ja els hi dic jo que si hi ha un govern que el que pretén és 
augmentar el capítol de forma desbaratada, començar a fer inversions desorbitades, començar a 
demanar crèdits independentment de quan es tornen, anys de carència, això que aquesta casa ha 
conegut durant tants d’anys, evidentment això es malmetrà, aquesta feina es malmetrà, però 
nosaltres la fem amb el convenciment de que cal perseverar i que estic segur que ara, doncs, també 
estem en un context, com algú ha comentat, doncs, d’unes eleccions properes i cadascú se situa 
entorn a aquestes eleccions properes. Però que estic segur que, mirat objectivament, cadascú de 
vostès pensen que si poguessin també faríem el mateix, perquè ho han fet, perquè el que els deia, 
cadascú, qui més, qui menys si estem aquí a l’Ajuntament és perquè hem passat per alguna entitat, 
alguna associació. I quan hem passat per una entitat, una associació hem procurat deixar-la millor 
del que l’hem trobat. I jo crec que aquest, igual com a casa nostra, igual com a les nostres entitats ho 
apliquem, ho hem d’intentar aplicar també a l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Em penso que no em deixo res més. Moltes gràcies, senyor Monclús. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, en primer lloc, com han fet alguns dels portaveus que m’han precedit, vull començar donant 
les gràcies als serveis tècnics municipals pel seu esforç en la redacció d’aquests pressupostos que 
fan possible que una vegada més es puguin debatre abans de finalitzar l’any. Un agraïment també 
que fem extensiu a l’alcalde de Tortosa i al seu Govern, que estem segurs que el proper equip de 
Govern apostarà per mantenir aquesta costum. Vull agrair també, de forma pública a la regidora 
d’Hisenda, la senyora Matilde Vilarroya, la seva disponibilitat en explicar de forma clara i entenedora 
aquests pressupostos. Moltes gràcies.  
 
Nosaltres arribem a aquest Ple de pressupostos amb moltes ganes de poder encetar aquí un debat 
sobre el model de ciutat amb el Govern municipal. Perquè en definitiva, parlar de pressupostos a 
l’Ajuntament és parlar de política municipal, és parlar de formes d’entendre la nostra ciutat i 
diferents punts de vista, confrontats si es vol, però perfectament legítims tants uns com els altres.  
 
No em puc estar de més recordar que fa un any tots els membres de l’oposició ens vam tenir que 
aixecar d’aquest plenari per les formes que va emprar el nostre alcalde amb tots i cadascun dels 
membres que vam intervenir, una reacció que en aquell moment va ser titllada per l’Alcalde com de 
pobresa intel·lectual. No tinc cap mena de dubte que tots sentim el que va passar aquell dia, i que 
estic convençut que tots estem d’acord que aquest plenari és el “foro” per debatre diferents models 
de ciutat que cadascú vol portar endavant amb les seves legítimes idees polítiques. 
 
Espero així, i perdonin aquesta amplia introducció, que l’alcalde avui no es defensi atacant els 
nostres arguments. Espero que com únic argumentari no entréssim en aquella política del “i tu més”, 
que no es comenci a comparar, com van fer l’any passat, amb pressupostos amb els anys del 2007, 



                                   

 
-  Pàg. 40 / 57 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

quan el Partit Socialista governava aquest Ajuntament, perquè vostè, senyor alcalde, sap, i els 
ciutadans també ho saben, que les realitats econòmiques del 2007 i les d’avui no són comparables.  
 
És evident que els nostres ciutadans no viuen com es vivia a l’any 2007, tenim més atur, més 
pobresa, més desesperació. Seria absurd que amb l’actual crisi econòmica qualsevol de nosaltres 
demanés que es fes la mateixa inversió en obra pública que es feia al 2007, 2008 o 2009. Cap 
ciutadà en aquests moments ho entendria, de la mateixa forma que estic segur que cap ciutadà 
entén que desprès de vuit anys alguns intentin justificar les seves accions emparant-se en allò que 
van fer els altres en el passat.  
 
Sincerament, creiem que aquest discurs ara ja no, ja no toca, costa de creure. Per això senyor 
alcalde, i nosaltres no dubtem de la seva riquesa intel·lectual, li prego que avui realment fem un 
debat sobre diferents models de ciutat i no s’empari en allò que van fer uns o els altres a l’any 2007. 
Els ciutadans de Tortosa és mereixen que puguem debatre els pressupostos de 2015.  
 
I sentint-ho molt, senyor alcalde, el nostre posicionament serà de votar en contra dels pressupostos 
municipals que avui se’ns presenten. I votarem en contra en base a quatre arguments.  
 
El primer argument, és una qüestió de forma. Avui, a l’any 2015, desprès dels efectes econòmics, 
polítics i socials d’aquesta crisi creiem que els  ciutadans hem de ser més protagonistes en la vida 
municipal. I aquest protagonisme comença en decidir en què volen gastar part dels seus diners, dels 
seus impostos. Per aquesta raó el nostre grup municipal socialista va presentar una moció, el passat 
estiu, que demanava que l’Ajuntament poses en marxa un procés de pressupostos participatius. Es 
tractava d’una oportunitat per posar en marxa un procés que tard o d’hora s’acabarà aplicant la 
majoria dels ajuntaments del nostre país.  
 
Era evident que no es tractava de fer tot el pressupost, però creiem que s’ha perdut una gran 
oportunitat de deixar que els nostres ciutadans i ciutadanes puguin decidir en què volen gastar els 
diners dels seus impostos.  
 
Aquella moció va ser rebutjada, pel seu equip de Govern, però continua essent una aposta dels 
socialistes i un compromís que nosaltres hem adquirit amb els ciutadans de Tortosa. I aquesta és la 
primera raó per la qual no donarem recolzament als seus pressupostos.  
 
En segon lloc, igual que l’any passat creiem que els pressupostos no dediquen tots els esforços que 
s’haurien de dedicar a fomentar les polítiques actives d’ocupació.  
 
Des del PSC reconeixem l’esforç que el Govern municipal inverteix en el Pla de foment turístic, però 
segurament nosaltres efectuaríem algun canvi d’orientació. No obstant, li torno a dir, es tracta d’una 
gran iniciativa que va sorgir d’aquest Govern i que defensem, amb vostè, que s’ha de mantenir en 
propers exercicis. Però senyor alcalde, per a nosaltres no és suficient.  
 
Vostè sap que hi ha molts tortosins i tortosines que estan a l’atur, que no tenen feina, que no cobren 
cap subsidi i que no veuen futur en la nostra ciutat. Estem d’acord que l’Ajuntament intenta aprofitar 
al màxim tots els plans d’ocupació, escoles taller i col·laboració social, però senyor alcalde, per a 
nosaltres no és suficient.  
 
El seu Govern va votar en contra d’una moció presentada pel grup socialista en el mes de gener on 
demanàvem un pacte local per l’ocupació que incloïa, entre d’altres, 20 mesures per a la creació 
d’ocupació. Permeti’m recordar-ne algunes: 
 
Un pla de xoc contra l’atur per a la contractació de persones mitjançant la concessió d’ajudes no 
reintegrables a les petites i mitjanes empreses dirigit a garantir un ingrés a famílies amb tots els seus 
membres a l’atur. Un pla d’ocupació i formació per a joves. La creació del Fons per a emprenedors. 
La implantació de programes d’incentius empresarials en caràcter innovador. Impuls de campanyes 
de promoció comercials. Un pla de formació de perfils professionals associats al turisme. La 
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implantació del laboratori de projectes d'ocupació empresarials. Microcrèdits a la petita empresa. 
Concessió d’ajuts no reintegrables a les AMPES per a la contractació de monitors juvenils. 
Implementar, en col·laboració amb la Generalitat, un programa per eradicar la pobresa extrema de les 
famílies de Tortosa. 
 
No han aprofitat cap de les propostes formulades, ni aquestes, ni cap de semblant.  No en figura cap 
en aquests pressupostos i els hi puc assegurar que algunes, algunes d’elles no tenien un cost elevat. 
 
No creuen que a l’any 2015 el principal problema dels tortosins i tortosines no mereix una mica més 
d’atenció per part del govern municipal, que és l’atur? Realment no creuen que hem de fer alguna 
cosa més? No podem continuar amagant-nos en allò de que “no és competència municipal les 
polítiques d’ocupació i que ja ho faran altres? Natros pensem que estem obligats a fer més i així ho 
creiem. En canvi, dedicaran una partida molt important aquest any que ve per enderrocar les cases 
del carrer Croera, davant la Catedral.  
 
Alcalde, estem d’acord en que és un projecte de ciutat important , però la pregunta és: fa falta fer-ho 
ara? De veritat pensa que en aquest moments per als tortosins i tortosines la seva prioritat és 
aquesta? No seria millor invertir aquests diners en inversions que creen ocupació? 
 
En tercer lloc, i espero que no s’enfadi perquè l’any passat se’m va enfadar, votarem no als 
pressupostos perquè creiem que, igual que l’any passat, continuen essent antisocials, o diem que no 
són tot el socials que haurien d’ésser. Ja sé que a vostè no li agrada que li digui això, però que no li 
agradi, no deixa de ser cert.  
 
Enguany s'incrementen partides destinades a ajudar a col·lectius més desafavorits, cert, apujant les 
ajudes al menjador social i les d'urgència a famílies necessitades, cert, i d’aquí la nostra enhorabona. 
Alguna raó també teníem nosaltres quan l’any passat ja vam reclamar-ho, però per a nosaltres és 
insuficient. 
 
Estem en una situació d’emergència social. Hi ha molta gent, senyor alcalde, que ho passa molt 
malament. Per a nosaltres poques partides i, en tot cas, marcadament insuficients.   
 
Manquen ajudes per a beques de menjador, com aquest grup va proposar; manquen borses de 
llibres escolars, com aquest grup va proposar; manquen ajudes a famílies amb tots els seus 
membres a l’atur, com aquest grup va proposar.  
 
Una vegada més volem fer notar que aquest no és el nostres model, és el seu  i absolutament, i ho 
dic aquí, respectable com un altre, però no és el nostre. Per tant, per tant, i dic encara que no li 
agradi, per a nosaltres aquests pressupostos són antisocials. 
 
I per últim, un pressupost que quasi bé no arriba per a mantenir els serveis municipals bàsics. La 
ciutat continua estant bruta i descuidada, molt bruta i molt descuidada. 
 
Encara, i ho hem dit moltes vegades en aquest plenari en les nostres propostes, que n’hem fet 
moltes en el sentit de fer plans de xoc per al manteniment de la via pública, li reconeixem que tenen 
aspectes positius i que han invertit en manteniment, també gràcies a la pressió ciutadana i a la 
pressió que des d’estos grups municipals s’ha fet, però nosaltres pensem que continuen essent 
suficients, només fa falta veure l’estat de les nostres places, dels nostres carrers i de la nostra via 
pública. 
 
Per tot això, el nostre grup municipal votarà no  als pressupostos municipals. Perquè, com he dit, no 
és el nostre model. Perquè creiem que ara no toca amortitzar el deute a canvi de retallar serveis. 
Perquè el preu entenem que és massa car. Perquè mantenir les retallades és condemnar a molts 
tortosines i tortosines a situacions que no són desitjables i veuen com el seu Ajuntament no acaba 
de recolzar-los. Perquè l’Ajuntament de Tortosa no pot deixar als ciutadans sols.  
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I, senyor alcalde, tot i reconeixent l’esforç que s’ha fet en algunes partides, però nosaltres pensem 
que no podem acompanyar-lo en aquest viatge perquè pensem que són insuficients. 
 
Perquè volem apostar per polítiques d’ocupació, volem apostar de forma clara pel comerç, perquè a 
la gent jove se li continuen negant oportunitats i futur, fent-li patir una precarietat i un atur que 
l’estan castigant especialment a ells sense que es faci res per solucionar-ho. Perquè es continua 
apostant per una única prioritat del govern municipal: amortitzar el deute financer mentre no 
s’aposta suficient per la despesa social. Perquè no hi ha suficients actuacions destinades a aquelles 
persones que s’han quedat o s’estan quedant sense casa. Ni iniciatives amb entitat a les persones 
que es troben en situació d’atur i que han deixat de percebre cap prestació.  
 
Preferir pagar als bancs abans que invertir diners en crear ocupació o en despesa social és una opció 
vàlida, vàlida com qualsevol altra però no és la nostra. I entenem que no és vulgui optar per 
pressupostos participatius, encara que seria interessant i que potser els hi podríem preguntar als 
nostres ciutadans i ciutadanes si estarien d’acord en això d’invertir aquests 5 milions i mig d’euros 
en pagar als bancs abans que en altres coses. 
 
I no els podem votar a favor perquè donar-los el recolzament significa compartir, avalar i donar carta 
als acomiadaments que sistemàticament durant els últims anys s’han efectuat des de l’Ajuntament 
de forma directa i indirecta.  
 
Perquè vostès parlen d’eficiència en la prestació dels serveis com l'enllumenat, transport públic, 
jardineria, i nosaltres veiem que una plaça d’electricista s’ha externalitzat, un lloc de treball menys de 
jardineria i un nou contracte de transport públic que ja veurem si comportarà o no reduccions de 
personal.  
 
Però quan van parlar d’incrementar l’eficiència del personal de neteja va significar la dràstica 
reducció d’hores. I perquè ara, recordem, el seguit de treballadors municipals dels anteriors s’han 
anat acomiadat.  
 
Discrepem de l’ordre de prioritats del Govern de Convergència i Unió a Tortosa. Discrepem de 
mantenir el copagament per l’ajuda a la dependència, que ha provocat que moltes famílies hagin 
deixat de demanar-ho. Discrepem que es tornin a incomplir  els convenis pel que fa a les inversions 
en les EMD’s de Jesús, de Bítem i Campredó. 
 
Estem convençuts que aquests pressupostos, avui no són els que necessita la nostra ciutat. Ara és el 
moment d’apostar des de la prudència, però també des de la gosadia, per crear llocs de treball, per 
plantar les llavors d’un futur després de la crisi.  
 
Per tot això el vot del nostre grup municipal Socialista serà en contra d’aquests pressupostos. Les 
conclusions ja les trauran els nostres ciutadans. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig. Efectivament, coincideixo 
amb vostè en això final. 
 
Vàries consideracions també. Diu que es congratula que una vegada més s’aproven els pressupostos 
abans de final d’any. Una vegada més no. Una vegada més des de que un servidor és alcalde, abans 
no passava això, senyor Roig. I diu: i estic segur que això ja no tornarà ningú a fer-ho de forma 
diferent. Jo també ho espero, jo també ho espero i espero que quan governi el Partit Socialista també 
aprovi els pressupostos quan toca. Abans no ho feia, però ara, com que ja és un nou Partit Socialista, 
segur que ho farà i segur que els ciutadans també ens donaran la credibilitat a cadascú. 
 
Diu: estic segur que sentim el que va passar l’any passat al debat de pressupostos. Estic segur jo 
també i, si ho sentim tots, jo sóc el primer en sentir-ho. 
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Diu: les realitats econòmiques del 2007 no són les d’ara. Això és més veritat que la catedral de 
Tortosa. La realitat econòmica del 2007 no és la mateixa que la del 2015, quina veritat. Segurament 
és la veritat més gran que ha dit en tota la seva intervenció. És cert. I això també és el que han de 
valorar els ciutadans. Per què? Perquè, jo insisteixo, segurament als moments de bonança 
econòmica són els moments de fer les grans actuacions i al moments de dificultat econòmica són els 
moments d’anar capejant el temporal. Jo crec, sincerament, que els moments de bonança 
econòmica que es van produir entre el 2004, o 2003 depèn de quin..., fins a mitjans del 2008, que 
és el que manquen les xifres, no es van saber aprofitar. Però això, també com vostè diu, forma part ja 
d’un debat antic. 
 
Una primera observació, que la faig a vostè i hagués pogut servir també per a alguns dels portaveus, i 
és una reflexió que faig a tots els que estan seguint el Ple: fixin-se d’un detall, estem parlant de 
pressupostos i, excepte alguna intervenció, recordo alguna intervenció del senyor Dalmau, potser 
també ha dit “algo” el senyor Casanova, ningú de vostès ha parlat del pressupost d’ingressos, ningú 
ha parlat del pressupost d’ingressos o pràcticament ningú. Només han parlat del pressupost de 
despeses. Una primera dada, vol dir que en principi el pressupost d’ingressos el donen per bo. Ho dic 
perquè quan després s’analitzen les propostes en pressupost de despeses has de saber que ho has 
de fer amb aquells ingressos. Hem guanyat “algo” respecte a anys anteriors, perquè també ens 
criticaven el pressupost d’ingressos. I malgrat vostès, majoritàriament, es van abstenir a les 
ordenances fiscals, vistes les seves intervencions, donen per bo el pressupost d’ingressos. 
 
Dic això perquè després d’analitzar algunes de les propostes, algunes de les que vostè em feia 
senyor Roig, el que hem de saber és tot això que fem, què deixem de fer? Perquè donat que ja 
entenem que aquests seran els ingressos, hem de saber que si jo fico més diners o més recursos a 
alguna partida, els he de traure d’alguna altra partida, donat que vull pensar que no volen més 
impostos. I Pe què vull pensar que no volen més impostos? Perquè estic d’acord amb vostè, senyor 
Roig, discutim de models de ciutat. I el model de ciutat del senyor Roig és el que es concreta en una 
moció que van presentar fa pocs mesos i que parlava d’ingressos. I en aquesta moció vostè rebaixava 
els ingressos municipals en 4 milions d’euros; ni en 2, ni en 3 milions d’euros, sinó en 4 milions 
d’euros. Per tant, quan vostè vol discutir de model de ciutat, haurà d’explicar als ciutadans si redueix 
4 milions la partida d’ingressos, automàticament redueix 4 milions la partida de “gastos”, ens ha de 
dir en què redueix els 4 milions la partida de “gastos” i, a més a més, totes aquestes noves despeses 
que vol fer, ens ha de dir també de què les redueix a més a més. Perquè és molt fàcil dir: vaig a reduir 
4 milions d’ingressos, vaig a fer no sé quants plans d’ocupació, no sé quantes polítiques actives 
d’ocupació, no sé quants de milions per a no sé quantes, però clar, ens haurà de dir què és el que 
deixa fer. 
 
Una alternativa que ha deixat entreveure: deixar de pagar el deute, no hem d’amortitzar deute. Bé, és 
una...., en això sí que puc dir que el Partit Socialista ha sigut coherent al llarg de la història, això ho 
ha pensat sempre, no és una novetat del nou Partit Socialista, és, ho porta a l’ADN el Partit 
Socialista, deixar més deute del que t’has trobat. Així com parlava abans amb el senyor Monclús, que 
un quan està a una entitat o a una associació, jo li deia: segur que vostè quan ha estat a una 
associació ha fet el possible per deixar l’associació millor del que l’ha trobada. En el seu cas això no 
ho puc dir, però amb el senyor Monclús ens valia la comparativa. Doncs vostès en això no enganyen, 
vostès deixarien més deute del que trobarien, perquè ho porten a l’ADN. 
 
Polítiques de foment de l’ocupació: fem totes les que podem i un pelet més. Fem, ens acollim, com 
vostè molt bé ha indicat, a totes aquelles convocatòries que la Generalitat de Catalunya trau. I aquí 
vull fer notar dos aspectes. Primer aspecte, ens acollim a totes, això no sempre havia passat a 
l’Ajuntament, val?, ens acollim a totes. I segon aspecte, per acollir-se a aquestes convocatòries, 
l’Ajuntament ha de fer un sobreesforç perquè aquestes convocatòries estan finançades però, com 
vostès han notat i jo he fet notar al llarg d’aquests últims anys, la Generalitat no paga quan tindria 
que pagar, amb el qual vol dir que tots aquests plans d’ocupació, tots aquests tallers d’ocupació, 
totes aquestes iniciatives que hi ha de foment a l’ocupació les acabarà pagant, no totalment però en 
una gran part, la Generalitat. Però de moment qui les paga és l’Ajuntament, qui les avança és 
l’Ajuntament, cosa que això no passava en altres anys. Quan l’Ajuntament no s’acollia a tot, a més a 
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més cobrava al dia. 
 
A més a més, hem ficat en marxa iniciatives que no sempre estan finançades per la Generalitat, com 
són iniciatives de col·laboració social que l’Ajuntament tampoc no havia ficat en marxa mai. És a dir, 
per a que la gent ens entengui, aquella gent que està cobrant una prestació o un subsidi per 
desocupació que vinguin a treballar a l’Ajuntament durant unes hores, bastantes al dia i l’Ajuntament 
complementa aquest subsidi o complementa aquesta prestació fins al topall de la base reguladora 
que tenia aquest treballador. Aquesta persona continua estan en atur però pot complementar els 
seus ingressos i, a la vegada, pot complementar una mica la seva formació. Això també no s’havia fet 
fins ara i es fa ara.  
 
Per tant, a mi tota aquesta “retahíla” d’actuacions que vostès estan a favor de fer no és discutir el 
model de ciutat, algunes a mi també m’agradaria fer-les, però el que ens han de dir llavors és que és 
el que deixarien de fer per fer això. I ja li avanço, no em digui que les cases de la catedral. Per què? 
Perquè després, ara li faré una matisació respecte a les cases de la catedral, però l’actuació a les 
cases de la catedral, tant és l’adquisició com el seu enderrocament, està fiançat mitjançant 
finançament afectat, que vostès ja saben el que és finançament afectat; és un finançament que 
només es pot destinar a inversions perquè així es va aprovar en els pressupostos, alguns d’aquests, 
com hem vist a la modificació pressupostària, alguns d’aquest encara de l’any 97, ai!, de l’any 2007.  
 
Per tant, home, si vol baixar, discutim un model de ciutat, vol baixar 4 milions els impostos i, per tant, 
4 milions els ingressos, digui’m quins 4 milions de despesa vol baixar. I, a més a més, si vol fer unes 
actuacions, que ara no ho recordo però que en un moment vam concretar que podien tenir un cost 
de 2 milions o 2 milions i mig d’euros, també ens hauria de dir quins 2 milions i mig d’euros vol 
deixar de fer. 
 
Ah! i després clar, diu: no pago res als bancs. Entre reduir l’amortització i no pagar als bancs, bé, 
vostè se situa en posicions com les CUP, que són molt legítimes però, sap que passa? Que d’aquests 
diners que destinem a amortitzar, una part important d’aquests diners són diners que es van 
endeutar vostès, no són diners de..., són diners que es van endeutar vostès. I, per tant, jo em sento 
coresponsable. Ara, si vostès, la nova política que porta el Partit Socialista és dir: no, i ara no paguem 
el deute, bé, val, és una nova forma de fer política, està molt propera a alguns moviments que estan 
sorgint ara. Ara, això de realista no té res, això de realista no té res. Té molt de populista, però de 
realista, la gent sap que no té res. Perquè el primer que li diré, senyor Roig, és: faci-ho vostè. Abans 
de fer-ho amb l’Ajuntament sempre se’ns ha dit el mateix, nosaltres hem de tractar aquí a la casa 
com si fossin les nostres finances municipals i, per tant, abans de dir que no es pagui el deute, un ha 
de predicar amb l’exemple, deixi de pagar vostè els préstecs i quan vostè personalment, o el Partit 
Socialista, deixi de pagar els préstecs, llavors vindrà aquí a l’Ajuntament i dirà: jo a l’Ajuntament 
també deixaré de pagar els préstecs. Però clar, experimentar amb els diners dels altres és molt fàcil. 
Quan vostè deixi de pagar els seus préstecs, després vingui a l’Ajuntament i digui que també deixarà 
de pagar els préstecs, però sinó no és seriós. 
 
I respecte al de les cases de la catedral, home, com a reflexió final ara ho entenem tot. Ara ho 
entenem tot. Si després de 40 anys el Partit Socialista diu que encara..., diu: vol dir que fa falta fer-ho 
ara això de les cases de la catedral? Això és determinant, senyor Roig, cap comentari. Si vostè, la 
seva pregunta al Ple dels pressupostos és: vol dir que fa falta ara fer el de les cases de la catedral?, 
jo crec que els tortosins i les tortosines ho hauran copsat. Hauran copsat això i hauran copsat per 
què moltes coses no es feien quan tocaven. Jo crec que aquest és un projecte de ciutat i és un 
projecte que quan es pugui fer s’ha de fer de forma immediata, s’ha de fer de forma immediata i, a 
més a més, quan es compta amb el finançament i aquests recursos que destinarem a això els podem 
destinar a una altra cosa, però una altra cosa que sigui inversió. Els podem destinar i el 90% 
d’aquests ingressos els podem destinar a una altra cosa que sigui inversió al PinCat. Vol dir que 
podríem fer el barri del Castell, com algú em demanava abans, o podríem acabar la intervenció de 
l’antiga església de Sant Francesc, això sí que són alternatives comparables. Ara, dir que els 
destinarà a despesa social, això no és veritat. No és veritat perquè sap vostè que no pot ser. Si vostè 
avui, el de l’actuació del front fluvial de la catedral de Tortosa, entén que no és una prioritat, entenc 
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perfectament que voti en contra dels pressupostos. 
 
I algunes consideracions addicionals. Diu: Tortosa ja no està fosca i bruta. Ara està bruta però ja 
fosca ja no ho està, ja lo de fosca ha caigut. Bé, anem avançant. Diu: però tot el que s’ha fet ha sigut 
gràcies a la pressió dels grups municipals. Però no havíem quedat que no fèiem cas nosaltres dels 
grups municipals? No havíem quedat que érem un Govern absolutista que no tenim en compte res 
del que ens diuen els grups municipals? Doncs, hauran de buscar una mica de coherència en els 
seus arguments. 
 
Diu: l’amortització del deute vostès el fan perquè continuen amb la retallada de serveis. Em pot dir 
un servei que es retalli en aquests pressupostos del 2015, senyor Roig? Em pot dir quin és el servei 
retallat en aquests pressupostos del 2015? Diu: si votem aquests pressupostos avalem els 
acomiadaments. Me vol dir de quins acomiadaments estem parlant ? No al Pressupost del 2015; al 
del 2015 i al 2014 i al 2013 i al 2011, i al 2012, perdó. Des del 2012 fins ara no s’ha acomiadat a 
ningú. L’únic que hem fet, com ha dit la regidora i com hem aprovat avui amb l’abstenció d’alguns de 
vostès, és que totes aquelles places que han quedat sense cobrir, a vegades, la majoria, simplement 
per jubilació de les persones que l’ocupaven, a vegades doncs perquè aquestes persones han decidit 
anar a treballar a alguna altra administració i en ocasions, desgraciadament, perquè aquestes 
persones han “fallescut” al llarg de l’exercici, nosaltres l’únic que fem és que l’hem amortitzat. Per 
tant, nosaltres no hem acomiadat a ningú ni al 2013, ni al 2014, ni al 2012, ni al 2015. Es van fer, no 
uns acomiadaments, sinó una rescissió de contractes temporals que hi havien a l’Ajuntament, 
interinatges en el major cas, o obra o servei determinat al 2011. Per tant, vostès no voten al 2015 el 
Pressupost perquè no el volen votar, però no perquè avalin acomiadaments, no n’hi ha previst cap 
d’acomiadament, és més, després de molts anys, encara que sigui de forma tímida, aquests 
pressupostos incorporen cobrir places, cobrim dos places de la Policia Local, per tant, 
d’acomiadaments cap. 
 
No estem d’acord amb el copagament de l’ajuda a domicili. Jo ara, a mi m’ha agafat en un renuncio. 
Jo crec que aquest copagament va ser aprovat sense cap vot en contra i jo m’atreviria a dir que amb 
el vot favorable de tots els regidors, però bé, també pot formar part d’aquesta nova situació del Partit 
Socialista que ho canvia tot. I amb el que va votar i està d’acord, jo crec que va ser dins d’aquest 
mateix mandat, estic parlant de memòria, ara no estiguin d’acord. El copagament de l’ajuda 
domiciliària es va fer, vull recordar perquè potser el senyor Roig no ho té present, per a situacions 
com aquelles de que, reals eh, no és que ens les estiguéssim inventant eh, reals, de persones que 
tenien una renda mensual de més de 6.000€ se’ls finançava íntegrament l’ajuda domiciliària. I vam 
establir un copagament, que en alguns casos ha tingut aquest efecte dissuasiu, concretament aquest 
cas i alguns altres casos, que ha tingut l’efecte dissuasiu. Però a una persona que té ingressos ja no 
de 6.000€, que potser és un cas molt especial, però de més de 3.000€ al mes no té cap sentit que 
se li estigui pagant l’assistència domiciliària de forma íntegra per part de l’Ajuntament. I alguns 
d’aquests han deixat de sol·licitar-ho perquè tampoc no han volgut ser, diguéssim, fiscalitzats o 
intervinguts per part de l’Ajuntament en els seus ingressos. Doncs, nosaltres pensem que això és una 
forma eficient de gestionar els ingressos. Ara, si el Partit Socialista tampoc no està d’acord en això, 
doncs bé, doncs val, però no deixa de votar el Pressupost per això, no el vota perquè vostès creuen 
que no l’han de votar o per la raó que creguin convenient. Per tant, han de ser arguments. 
 
Jo tinc la sensació que en la seva intervenció molt de model de ciutat no en parla. Jo estic disposat a 
parlar amb vostè i amb qui faci falta de model de ciutat. El que he vist és intentar buscar 
justificacions per no votar un Pressupost, evidentment, doncs abans d’eleccions, que jo ja entenc que 
és complicat. Però, en tot cas, vostès sabran i coincideixo amb el que vostè deia al final de la seva 
intervenció. 
 
Ara no sé si la regidora vol complementar...., això o fem un altre...., sí, fem un torn d’intervencions 
dels portaveus que així ho sol·licitin. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, bé, després d’aquesta 
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primera intervenció, davant de la nostra posició no podem dir res més que reiterem el nostre vot en 
contra d’aquests pressupostos, entre altres coses perquè no ha contestat absolutament a cap de les 
meves crítiques que he fet davant dels seus pressupostos i, per tant, entenem que una vegada més 
autocrítica per part de l’equip de Govern és zero. 
 
I vull també ressaltar, no?, que aquesta autocrítica, que és nul·la, que és zero aquí a l’Ajuntament de 
Tortosa, és evident que quan escolta al senyor alcalde i a Convergència i Unió tot es fa molt bé, no hi 
ha cap motiu de crítica, és evident que aquesta posició contrasta amb allò que el mateix alcalde va 
dir quan va prendre posició d’alcalde, precisament ara fa gairebé 8 anys, perquè literalment aquest 
alcalde als tortosins i tortosines els hi va dir: hem d’escoltar, hem de ser humils, hem de ser discrets, 
hem de respectar a tots el que pensen que pensen, mai hem de ser prepotents ni altius ni 
intolerants, ni pensar que la raó sempre la tenim nosaltres, hem de ser crítics i hem d’acceptar que 
ens critiqueu quan ho mereixem, inclús va demanar a l’oposició i als tortosins que féssim això. 
 
La realitat és que després de 8 anys d’autocrítica zero i, per tant, reiterem els nostres tres arguments 
en una valoració global. Són uns pressupostos absolutistes, són uns pressupostos que demostren els 
incompliments dels diferents projectes i promeses de l’equip de Govern i són uns pressupostos 
preparats de cara a l’any electoral. 
 
En primer lloc, són uns pressupostos absolutistes, i no dic de majoria absoluta sinó absolutistes, per 
la forma de governar. És evident que la majoria absoluta és legítima i cada vegada que jo els hi he 
criticat com governen, vostès m’han dit que és legítima i jo els hi he dit que és legítima, és evident, 
els van votar molts tortosins i tenen una majoria absoluta legítima, però una altra cosa és com es 
gestiona aquesta majoria absoluta. Vostè mateix és senador a Madrid, per cert, senador que va 
criticar a l’anterior alcalde durant molts anys de que era senador i alcalde i que això era 
incompatible, i desprès el que ha passat és el que ha passat, que vostè s’ha fet senador i ha 
incomplert també un dels seus compromisos amb els tortosins, i vostè com a senador, per això li 
comentava, critica la majoria absoluta del Partit Popular a Madrid per com l’estan portant a terme, de 
manera normal i, a més, jo també comparteixo aquesta crítica. El que passa és que vostè aquí a 
Tortosa, no sé si quan va a Madrid no se’n recorda, però vostè aquí està actuant de la mateixa 
manera amb una majoria absoluta, al nostre entendre mal administrada, absolutista. I jo crec que 
debatre sobre això, que no ens posarem d’acord, és en aquests moments inútil i que els tortosins ja 
saben perfectament el què ha passat durant aquests últims anys en aquest Ajuntament. 
 
Podríem posar molts, molts d’exemples de moltes propostes, també ens ha acusat de que no fem 
propostes el qual és absolutament fals, del nostre grup municipal i que vostès les han rebutjat. I en 
diré algunes però podríem fer un gran llistat perquè bàsicament, bàsicament, totes les propostes 
relacionades amb Tortosa, una altra cosa són mocions d’àmbit general que sí que podem compartir, 
vostès durant tots aquests anys les han tombat, les han rebutjat. Millores, per exemple, de 
l’arranjament de carrers i places al barri del Temple després de rebre a l’Associació de Veïns d’aquell 
barri, que estava absolutament indignada pel tracte de vostès amb ells; evidentment, les 1000 i una 
vegada que els hi vam advertir de l’anterior projecte de piscines faraòniques que no s’havia de fer 
d’aquella manera i, evidentment, no ens van fer cas; la moció que vam presentar sobre els productes 
frescos, tenint en compte que a altres llocs ho estan fent davant de la situació de pobresa; la moció 
que vam presentar per a que es pogués debatre el Pla director de muralles, que també ens la van 
rebutjar; les mocions sobre bonificacions d’ajudes als aturats, a l’IBI i moltes altres, la moció per 
rebaixar la zona blava o una moció per crear una simple comissió per intentar treballar conjuntament 
per a que Tortosa pogués presentar una candidatura a Patrimoni de la Humanitat. 
 
Per tant, aquesta manera de governar és la que critica i per això parlo de majoria absolutista, que no 
absoluta. 
 
A més a més, ja els hi he dit abans, també en aquest sentit que, una vegada més són uns 
pressupostos que no responen a cap pla estratègic, i aquesta també era una de les seves promeses. 
Ja li he llegit abans que vostè quan va prendre possessió de l’Alcaldia va anunciar que en uns mesos, 
i repeteixo mesos, es començaria a elaborar un pla estratègic. I aquest pla estratègic, que hauria de 
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ser una eina de futur per a la nostra ciutat, consensuat amb tots els grups municipals, consensuat 
amb les entitats, amb els agents socioeconòmics, no s’ha dut a terme durant aquests anys que 
vostès estan governant i, per tant, és normal que féssim una crítica. 
 
Vostès ara ens diuen que aprovaran, al fi d’aquest dos mandats, la realització del pla estratègic i és 
aquí quan ve la meva crítica que arriben tard i malament i, evidentment, això és populista. Però és 
que vostès, vostès ho han proposat, ho han dit vàries vegades que farien aquest pla estratègic 
perquè, a banda del dia que va prendre possessió l’alcalde, jo tinc aquí, a l’any 2009: un comissionat 
coordinarà la redacció del futur pla estratègic de Tortosa, començarà en uns mesos, 2009. A l’any 
2011 exactament el mateix: Bel manté el compromís de fer un pla estratègic. Per tant, del 2007 al 
2014 penso que és prou evident que es pugui fer un crítica perquè vostès han incomplert en aquest 
sentit.  
 
I també ho he comentat abans, en aquest moments, no?, de crisi política i de crisi social, una de les 
demandes de la població és que hi hagi participació ciutadana i això és el que també, evidentment, 
aquests pressupostos no reflecteixen, és a dir, uns pressupostos participatius, s’han fet diferents 
propostes, vostès al programa electoral també ho portaven i, evidentment, no l’han dut a terme. 
 
Per tant, són uns pressupostos que representen, que expressen aquesta majoria absoluta mal 
gestionada, des del nostre punt de vista. 
 
En segon lloc, l’altra crítica que jo li he fet és que són uns pressupostos dels incompliments. Per què? 
Perquè hem volgut posar de relleu totes aquelles promeses que vostès van fer i que, evidentment, 
avui amb els últims pressupostos d’aquests 8 anys es demostra que no les han dut a terme, i li he 
posat molts d’exemples: el barri de Sant Jaume, el Call Jueu, les dos llars d’infants a una banda i 
banda de riu, la zona d’oci, el cobriment del velòdrom, el carrer de la Mercè, el carrer del Garrofer, el 
barri del Garrofer, perdó, l’antiga església de Sant Francesc, els aparcaments soterrats als terrenys 
de Renfe, els aparcaments soterrats a la plaça del Rastre, el aparcaments soterrats a l’Estadi, etc., 
etc., etc., per tant, són uns pressupostos que demostren que després de 8 anys de govern moltes, 
moltíssimes de les seves principals promeses no es van dur a terme. 
 
I en aquestes promeses hi ha una que és molt important, que era la construcció d’unes piscines, que 
jo penso que és evident que la ciutat de Tortosa sap el què ha passat en aquestes piscines, en 
aquesta bomba atòmica que sembla que tinguéssim al mig de l’Estadi, i que la realitat és que als 
pressupostos últim d’aquest mandat no hi ha ni un cèntim sobre el nou projecte de piscines. 
 
Per tant, uns pressupostos que demostren incompliments i que també, en relació a la millora de 
carrers i places de la via pública, enguany es redueix a 200.000€ quan pensem que és una de les 
millores urgents per a la nostra ciutat. 
 
I finalment, l’última idea que els hi hem volgut transmetre és que aquests pressupostos expressen 
també que hi ha eleccions d’aquí a 6 mesos. Ja sabem que els pressupostos són per a tot el 2015, 
només faria falta, però evidentment que nosaltres ho diem perquè han aprovat o aproven moltes 
mesures de cara a les eleccions que se celebraran al maig de l’any que ve.  
 
I en aquest sentit, sí, hem reconegut i li he dit que la despesa social ha pujat, concretament la 
partida d’atencions benèfiques, que és la que aproximadament ha pujat un 40% i jo els hi he dit que 
això ens sembla bé, però és que clar, això ho fan l’últim any, l’últim any després de molts anys que 
des del nostre grup municipal se’ls hi ha reclamat que apugés aquesta partida i que han proposat 
molts de projectes que vostès ens han rebutjat: les ajudes de l’IBI per a tots els aturats, tenint en 
compte que a la nostra ciutat hi ha un percentatge d’aturats més elevat i que és o són unes ajudes 
que a molts ajuntaments del nostre entorn i del nostre país s’estan aprovant, la tarifació social, el 
programa de productes frescos, que abans ja he explicat. A mi una senyora em va enviar un 
missatge, és una senyora de tota la vida de Tortosa que m’explicava que se li havien acabat totes les 
prestacions, que anava a Cáritas, i evidentment s’ha de reconèixer aquí el paper, evidentment, de 
Cáritas i Creu Roja, però que amb els productes que allà se li donaven no tenia, evidentment, cap 
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tipus de producte fresc, és a dir, no podia menjar verdura, carn ni peix. Aquesta senyora si ara veu 
que enguany s’augmenta la despesa en aquest sentit, no sé si es destinarà a això o a una altra 
qüestió, suposo que se n’alegrarà, però és que aquesta senyora fa 2 anys que està patint aquesta 
situació, per tant, penso que fer-ho ara és positiu però, evidentment, jo els hi he de recordar que ho 
fan a 6 mesos de les eleccions, l’últim any. 
 
També són uns pressupostos que parlen de la zona blava. I la zona blava ja vam explicar que vostès 
la van ampliar, la van ampliar moltíssim, lligada a tot aquell projecte que suposo que se’n recorden 
de fer un aparcament a la plaça del Rastre i que ha sigut un fiasco, i després, davant les crítiques, el 
que fan és eliminar-ne una part i surten anunciant que n’eliminen una part. Però clar, el 80% de 
l’ampliació continua vigent i, per tant, és normal que jo recordi que si la zona blava s’ha ampliat i es 
manté a la zona de Renfe, a la zona de l’avinguda Generalitat i a tot el barri de Ferreries dissabtes pel 
matí i totes les tardes, és normal que jo ho expressi aquí. 
 
Vostè també m’ha dit que nosaltres tenim pànic, tenim pànic de que es facin inversions. No tenim 
pànic de que es facin inversions, senyor Bel. El que tenim és indignació. Indignació que hagin esperat 
a fer-ho durant aquests últims anys quan s’hagués pogut fer abans i això significaria que molta gent 
no hagués patit el que ha patit durant aquests anys i segurament que moltes de les obres que 
s’acabaran fent ara ja estarien fetes i donarien millors resultats. 
 
Entraria a parlar de lo de les incoherències però crec, sincerament, que no val la pena. No val la pena 
de parlar de governs passats, de governs de la Generalitat, de tripartits perquè el seu discurs ja me’l 
conec. Jo li podria parlar de Jordi Pujol i dels governs de Jordi Pujol i de tot el que va passar en 
aquella època però penso que això no és el debat d’avui, que realment l’interessant és que el nostre 
grup municipal avui expressa un vot en contra perquè pensem que aquests pressupostos, tal i com li 
deia, expressen la seva visió absolutista, la seva manera de governar durant tots aquests anys, 
expressen els incompliments de totes les promeses que durant aquests anys ha fet i que a dia d’avui 
s’evidencien que són història i que eren fum i, evidentment, uns pressupostos que estan elaborats de 
cara a les eleccions d’aquí als propers 6 mesos.  
 
Per tant, votarem en contra i esperem, com he dit abans, que de cara al proper any els nous 
pressupostos els pugui gestionar un nou equip de Govern, amb democràcia participativa i que siguin 
molt millors per a la ciutat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas això ho decidiran els tortosins i 
tortosines, senyor Jordan, no ho pot decidir vostè tot sol pel seu compte, això ho ha d’entendre. Ni 
vostè ni els seus amiguets. Això ho decidim els 37.000 tortosins i tortosines. 
 
És veritat, no toca, no toca parlar de governs anteriors, ni de Jordi Pujol, ni del conseller Baltasar, ni 
del senyor Hernández, no toca. No toca. Ni la situació processal d’alguns d’aquests. És evident que 
no toca. 
 
Avui jo podria repetir la meva primera intervenció contestant-li, que és el que ha fet vostè: repetir la 
primera intervenció. Ha agafat el que tenia escrit per a la primera intervenció, ho ha tornat a llegir... 
sí, sí, clar, ja tenen raó els regidors que em diuen que sí, i és que ha sigut així. Poden agafar, jo els 
convido, facin... algú si es grava el vídeo facin el “replay”, tornin cap enrera i veuran que la primera 
intervenció del senyor Jordan és un calco de la segona, o el de la segona és un calco de la primera i, 
per tant, jo ara puc tenir la temptació de tornar a repetir la intervenció. 
 
 
I home, algunes coses no, però clar, si l’alcalde davant de la crítica que no s’han fet llars d’infants em 
diu que no s’han fet llars d’infants perquè Iniciativa i el Govern tripartit va traure les subvencions per 
fer llars d’infants, potser li hauré de contestar “algo”. No, la contestació és: no s’han fet les llars 
d’infants. Home, però em vol dir per què van traure aquestes subvencions, perquè clar, no s’han fet 
perquè es van traure aquestes subvencions. 
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No s’ha fet res al barri de Sant Jaume. Home, si tingués una miqueta de vergonya política no ho faria 
això, perquè vostè hauria de veure...., vostè, pareix que li sap mal, ara després en parlarem, que va 
ser càrrec de confiança de l’anterior alcalde, van deixar al barri de Sant Jaume amb carrer tapiats, no 
cases tapiades, amb carrers tapiats amb metro vuitanta de brossa fins a dalt. I nosaltres el que hem 
fet és que hem destapiat aquests carrers, els hem netejat i hem enderrocat totes les cases que hi 
havia al voltant. I diu que no s’ha fet res al barri de Sant Jaume. Bé, és un concepte de no fer res. Els 
que no feien res eren els seus governs, aquests sí que no feien res. 
 
Em deia: vostè que és senador i va criticar al senyor Sabaté que fos senador. Jo vaig adquirir un 
compromís durant els primers 4 anys de dedicar-me exclusivament a alcaldia i el vaig complir. I el que 
jo no criticava era que fos senador, sinó la dedicació, però això no és el cas. La meva dedicació 
vostès em la poden criticar, fins ara no me l’han criticat, ara vindran eleccions i me la voldran criticar, 
però fins ara la meva dedicació no me l’han criticat i, per tant, és obvi el que fa cadascú. 
 
Però diu. vostè als dels PP els critica perquè no li admeten cap proposta. Bé, arribarem a finals de 
mandat a l’Ajuntament de Tortosa i arribarem a finals de mandat, bé, no arribarem, primer arribarem 
a finalitzar el mandat a l’Ajuntament de Tortosa i després a Madrid, i jo els convido a totes les 
iniciatives que s’hagin aprovat de l’oposició, a un lloc o a l’altre, i trauen percentatges i veuran que, 
com a mínim, doblaran o triplicaran les iniciatives admeses de l’oposició a l’Ajuntament de Tortosa 
que les que han pogut haver a Madrid. I això serà així. 
 
I, a més a més, a vostè que no els hi agrada mirar cap enrera, perquè home, no sempre però de 
quant en quant s’ha de mirar. Quan vostè era càrrec de confiança de l’anterior Govern, senyor Jordan, 
el que ha de mirar és quantes iniciatives es van aprovar de l’oposició. I busqui, compari i si 
“encuentra algo mejor, comprelo”, que és el que es deia abans. 
 
Respecte al pla estratègic li torno a repetir el mateix. Escolti, l’única diferència entre el seu Govern i el 
nostre Govern és que el seu Govern se’n va anar dient que no era necessari, i el nostre Govern haurà 
deixat en marxa un pla estratègic. 
 
Respecte a l’església de Sant Francesc..., bé, he anat anotant coses. Respecte a l’església de Sant 
Francesc, doncs el mateix: es va iniciar l’obra, l’empresa es va morir durant el procés i ara hem 
decidit que abans de finalitzar aquesta actuació n’hi havia altres de prioritàries. Sí que en podríem fer 
més però el que hem de fer és, per fer aquesta, quina és la que deixem de fer. Perquè clar, criticar no 
fan, no fan, no fan, jo faria, jo faria, jo faria, doncs ens han de dir com ho farien. Ja els hi dic jo: com 
que els ingressos no me’ls ha criticat ningú, algú m’haurà d’explicar tot el que farien, com ho 
pensaven pagar.  
 
Arribar a dir que vostè està indignat perquè ni s’ha invertit a la ciutat, doncs li torno a repetir el 
mateix, escolti, ja no durant els 8 anys anteriors, agafi aquests 8 anys, agafi aquestes 8 anys que jo 
he tingut l’honor de ser alcalde a l’Ajuntament de Tortosa i compari’ls amb 4, amb 8 o amb 12 anys 
anteriors, els que siguin, els que siguin, ja no parlo d’un color o de l’altre color, i digui’m quins anys 
ha hagut més inversió pública. Quins anys? Ni un. 
 
Vostè està indignat, clar que està indignat. Està indignat perquè en el seu moment no van ser 
capaços de fer-ho i jo entenc que estigui indignat, ho entenc perfectament i entenc els seus motius 
d’indignació. 
 
Respecte a algunes de les propostes diu: una senyora tortosina de tota la vida. Ui!, que em sona 
aquest discurs, senyor Jordan, ui que em sona aquest discurs. Una senyora de Tortosa, no una 
senyora tortosina de tota la vida, això és més propi d’algú altre. Una senyora de Tortosa que ho passa 
malament, estarà contenta o no estarà contenta, no una senyora tortosina de tota la vida, una 
senyora de Tortosa. 
 
Respecte a l’IBI dels aturats jo ja li vaig dir i li vaig oferir i, a més, tindrem un debat. Iniciativa per 
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Catalunya el que proposa és el següent, que ho sàpiga: subvencionar l’IBI de la gent que estigui a 
l’atur. I jo els hi vaig explicar, si hem de donar una subvenció potser l’hem de donar, una subvenció, a 
tothom, no per pagar l’IBI, perquè aquells senyors i senyores que estan a l’atur i que no són 
propietaris i que han de pagar un lloguer potser també es mereixen aquest atur, per tant, no es tracta 
de subvencionar l’IBI, es tractaria de fer una subvenció a tots els aturats perquè tant o més dret a 
una subvenció aquells aturats que no són propietaris que els aturats propietaris. Perquè sinó el 
concepte d’equitat que té Iniciativa de Tortosa és un tant peculiar. Els hi vaig dir i tornen a insistir. 
 
Abans també amb el tema de... sí, deia, diu: és que clar, aquests pressupostos expressen que hi ha 
eleccions. Sí, efectivament, la seva intervenció expressa clarament que hi ha eleccions. La despesa 
social puja aquest any, és veritat. No ha pujat cap altre any, és fals, és fals. I vostès estan en contra 
de tot, si puja perquè puja, sinó perquè tenia que haver pujat abans, sinó perquè puja massa, les 
inversions perquè si estan o no estan, l’altre dia les inversions si apareixen o no apareixen al 
pressupost, si no apareixen i s’incorporen i les expliquem per a que no facin el ridícul, per a que no 
facin el ridícul, per a que no vagin a les associacions de veïns i els hi vagin dient que això no es farà 
perquè no està al pressupost. I les associacions de veïns donen un marge de confiança a aquest 
Govern i els hi diuen: si han dit que ho faran, ho faran perquè fins ara han complit . 
 
Per tant, resulta ridícul venir aquí i dir que l’Associació de Veïns del Temple estava indignada perquè 
aquest Ajuntament no li feia cas. Les associacions de veïns saben  quin és el tracte amb l’Ajuntament 
actualment i quin era quan vostè era càrrec de confiança de l’Ajuntament de Tortosa, ho saben 
perfectament. I evidentment que no podem “colmar2 totes les demandes de les associacions de 
veïns, tant de bo. I algunes no les podem fer perquè no tenim partida pressupostària o perquè no 
tenim disponibilitat i altres perquè no les compartim, no tot ho compartim, evidentment. Però cap 
associació de veïns dirà que no se l’ha escoltat, cap associació de veïns dirà que se li ha aixecat de la 
taula, cap associació de veïns dirà que no dignat a rebre’ls, cap associació de veïns dirà d’aquest 
alcalde que no ha anat a l’associació de veïns a parlar amb ells una vegada a l’any, com a mínim. Tot 
això també és participació, tot això també és governar de forma participativa i no ens en recordem 
quin tracte teníem abans amb les entitats esportives, i no ens en recordem quin tracte teníem abans 
amb les entitats culturals i ja no volem recordar quin tracte teníem abans amb les associació de 
veïns. Doncs cal recordar-ho, no per nostàlgia, al contrari, per poder valorar el que s’ha avançat. Què 
queda per avançar?, moltíssim. 
 
El dels pressupostos participatius que algú ha dit, nosaltres entenem que uns pressupostos 
participatius de forma íntegra mai ho han proposat, no són possibles. El senyor Roig, de forma “algo” 
més assenyada, deia que en algunes partides o en algunes expressions normalment vinculades a 
inversions, que és en el que podíem arribat a coincidir. Quan els pressupostos d’inversions són tan 
minsos, com estan essent durant els darrers anys, en quant al pressupost inicial tenim poca 
capacitat de fer partícips als nostres conciutadans. Si jo presento un pressupost d’inversions amb 4 o 
5 milions d’euros, o en 3, doncs segurament el puc fer partícip, però sinó no el puc fer partícip. 
 
I, finalment, en quant al tema de les piscines ja no li tornaré a reproduir els mateixos arguments però 
sí que dir-li, i vostè ho sap perquè ha participat, bé, vostè o les persones que vostè ha enviat quan 
vostè no ha pogut assistir, sap que les piscines no descansa en cap consignació pressupostària al 
llarg dels propers 2 anys, això ho saben perquè ho hem explicat de forma reiterada i, per tant, que les 
piscines puguin començar al 2015 no té res que veure en que tinguin o no tinguin consignació 
pressupostària d’acord amb el sistema que estem proposant. De totes formes, moltes gràcies per la 
seva intervenció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. 
 
Bé, res del que vostè ha comentat respecte a que jo, com a portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, havíem dit per justificar la posició davant del Ple de no votar aquests 
pressupostos favorablement o abstindre’ns, desvirtua el que hem dit. 
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Al primer punt és veritat que era sobre l’incompliment de les fases de tramitació, és veritat. És veritat, 
és com..., podríem ficar l’exemple que ara se m’ocorre d’un bloc de pisos que si vols sortir al carrer 
has de sortir per la porta de la vorera, la que dóna a la vorera, no?, és el normal. Però si em diu: 
home no, és que abans hi ha alguns veïns que resulta que es tiraven de dalt del terrat. Home, doncs 
no estaria bé, perquè probablement es matarien. 
 
Ara resulta que no ens tirem de dalt del terrat, sinó que ens tirem del primer pis. Home, ens tirem de 
menys altura però no sortim per la porta, per tant, la tramitació no és correcta. 
 
Respecte a l’informe de l’interventor que hi consten advertiments que no veiem que s’hagin corregit, 
jo no els he volgut fer tots llargs. Vostè se n’ha oblidat d’un, estem totalment d’acord en els dos punts 
que vostè ha anomenat, vull dir, ja ho vam votar em sembla que era als plens anteriors, al Ple 
ordinari anterior i el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya va donar suport totalment 
al que es va dir respecte al dels jornals del treballadors i respecte al de la policia municipal. 
 
Hi ha un altre punt que comenta l’interventor i que pensem que s’hagués tingut que “solventar”, com 
ell deia. És el punt 5 3 que parla de les societats mercantils Tortosa SL, Tortosa Innova, en que diu 
que hi ha aspectes comptables d’empreses públiques que operen en determinades..., bé, tot aquest 
punt no s’ha esmentat i ens hagués agradat que s’hagués esmentat. Per tant, per això veiem que no 
desvirtua el que havíem dit i, per tant, ens mantenim en la nostra posició. 
 
Tampoc, respecte al que hem dit dels antecedents ni a l’absència de participació ciutadana, vull dir, 
tampoc el que vostè ha comentat ho desvirtua. 
 
I respecte a la manca d’inversions seguim pensant que al Pressupost hi ha una manca flagrant 
d’inversions, que és molt poc. Vostè fa un moment, quan hem parlat de pressupostos participatius 
vostè ha dit: potser s’hauria de poder parlar dels pressupostos participatius, del tema d’inversions, 
però com n’hi ha tan poques, acaba de dir això: com n’hi ha tan poques, doncs home. Vull dir que cap 
dels punts que nosaltres hem utilitzar per argumentar el nostre vot contrari a aquests pressupostos 
ha quedat justificat, des de la nostra opinió, amb el que vostè ha comentat. 
 
Per tant, com res desvirtua el que hem dit, seguim mantenint-nos en la posició de votar 
contràriament a aquests pressupostos. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Monclús. No en ànim de convèncer-lo 
eh, no, només per a que quedi  constància del meu posicionament i els meus comentaris. 
 
Home, el de l’exemple dels veïns no em pareix segurament el més ben trobat per a aquest cas. Jo 
l’únic que li preguntaria és: quantes alcaldies té Esquerra Republicana a Catalunya? Unes quantes. 
Digui’m un ajuntament on hagin presentat el 15 d’octubre els pressupostos i llavors jo li admetré les 
seves lliçons aquí. Demanar una cosa que tu no has fet mai i exigir-la és complicat si tu no has donat 
mai exemple en això. Evidentment, és una exigència formalista però que no implica que el 
Pressupost, quan s’aprova, estigui aprovat amb tots els ets i uts. 
 
Si tu aproves el Pressupost el dia 15 de desembre, es publica, no sé que i no entra en vigor fins a no 
sé quin dia de gener. Vol dir que tu inicies l’exercici pressupostari sense Pressupost, amb pròrroga del 
Pressupost anterior. En aquest cas no. El que estem dient és que nosaltres aprovem el Pressupost 
quan toca, de forma que el dia 1 de gener nosaltres tindrem Pressupost aprovat. Això no havia passat 
en aquesta casa i ara està passant. Pensem que això ja és motiu suficient per poder votar a favor. Si 
vostès diuen: fins el 15 d’octubre; bé, s’ha d’iniciar l’expedient. Però l’únic que els hi dic és: fiqui’m 
un exemple, un, no n’hi demano ni 10, ni 15, un. I bé, llavors serà un incentiu més, que ja ho és, per 
continuar millorant. Avui per avui, amb la dinàmica pròpia d’aquesta institució, que jo crec conèixer-
la, no ho veig fàcil. No veig fàcil que abans del 15 d’octubre es pugui procedir, no dic impossible, però 
no ho veig fàcil. 
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Respecte el tema dels tres advertiments de l’interventor té raó, me n’he saltat un perquè estava a 
l’altra pàgina, no per res, però que també li contesto. El que fa referència a les societats mercantils i 
les aportacions per part de l’Ajuntament per cobrir el dèficit d’explotació, dir-li que abans de final 
d’any, per tant quan entri el Pressupost en vigor, els diferents contractes programa estaran aprovats i, 
per tant, aquesta advertència de l’interventor estarà “solventada”. Existiran uns contractes programa 
entre l’Ajuntament i les societats mercantils que avalaran o recolzaran les aportacions que fa 
l’Ajuntament de Tortosa a aquestes societats mercantils, que és l’advertiment que fa l’interventor.  
 
Per tant, vostè voti en contra però no utilitzi l’argument aquest, perquè si està d’acord amb el que fa 
referència al sistema retributiu, que eren les dos primeres, aquesta abans de final d’any també 
estarà “solventada” perquè estem treballant, jo n’he revisat dos, em penso que en faltarà una, però 
tenim tots els contractes programa a punt per poder deixar “solventat” això, no només per a aquest 
exercici pressupostari, sinó per a tots els exercicis, per als 4 exercicis pressupostaris posteriors 
perquè fem contractes programa no sé si d’una societat potser el farem de 2 anys però els altres els 
fem de 4 anys. Per tant, també tindrem “solventada “ aquesta qüestió.  
 
Però en tot cas, agrair-li les seves aportacions i la seva intervenció. Moltes gràcies. 
 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde, senyores regidores, senyors 
regidors, jo, senyor Bel, lamento que una vegada més en la rèplica al nostre grup hagi fet allò del i tu 
més, no?. L’i tu més i abans i vostès, abans i vostès. 
 
Inclús en algun punt trobo que paraules com: vostès porten a l’ADN i tal i qual, no sé. Miri, a veure, a 
nosaltres ens preocupa perquè vostè a vegades, en comptes d’explicar el seu Govern i la proposta 
que vostè fa, és com si estigués a l’oposició de l’oposició. Vostè és l’alcalde, vostè presideix, vostè 
presideix aquest Ple i presideix aquest Ajuntament. A vostè li toca explicar i a nosaltres, al PSC de 
moment estem a l’oposició i, per tant, ens toca controlar al Govern. I és així de senzill i és el joc i no 
hem d’entrar sempre en els retrets i retrets i retrets, perquè fins m’ha fet un retret, casi, casi, quan li 
he dit que molt bé i que espero que els futurs governs que hi hagi en aquest Ajuntament continuïn 
presentant els pressupostos en temps i forma correctes. 
 
Respecte a coses que vostè ha dit, vostè de vegades tergiversa les paraules, jo ho he dit molt clar: 
cases de la catedral, és un projecte de ciutat important, ho he dit. Vostè diu. ara sí que toca; jo dic: 
vol dir que ara sí que toca?, només discrepem d’això. Només discrepem d’això i he dit, he dit: 
aquesta inversió no es podria fer, inversió, amb alguna inversió que afavorís temes d’ocupació? Ho he 
dit així. 
 
En temes socials: reconegut, ho he reconegut, 40% d’increment. Però mirem la partida: 26.000€. 
Clar, un 40% “d’algo” baix, d’alguna quantitat baixa, doncs, realment queda baixa. Lloant la feina que 
fan Cáritas i Creu Roja, preguntem-los-hi a ells si amb 26.000€ en tenen prou o no en tenen prou. 
Segurament que no, segurament que no. Per tant, en aquest sentit voldria una mica dir que, home, ja 
li hem dit que s’han fet coses, que ham millorat, però bé. 
 
També ha tergiversat les paraules quan ha parlat del manteniment. Jo he dit: pressió ciutadana i 
propostes que nosaltres hem fet, no he dit només: propostes que nosaltres hem fet. Pressió 
ciutadana i és cert, la ciutadania de Tortosa diu que Tortosa està deixada i està bruta i és així, i és 
així. I vostès, evidentment, van a rebuf d’aquesta crítica perquè està al carrer, està al carrer, parlis 
amb qui parlis està al carrer. 
 
En quant a temes d’ocupació i programes nosaltres hem fet un munt de propostes, aquí estan, ja 
vostès sabran si volen aprofitar-les, però és la segona vegada que diu una cosa que no és certa 
senyor alcalde, diu: aquí mai s’havia fet col·laboració social. No és cert. Aquí a la casa hi ha gent que 
avui en dia fa molts anys que treballa i que va entrar treballant en col·laboració social fa molts anys i 
és cert. I s’havia fet, s’havia fet. Jo li puc dir noms, però és igual. Vostè ha dit: és la primera vegada 
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que es fa col·laboració social des de que jo estic. No. Abans ja n’havíem fet, abans ja n’havíem fet, si 
vol després ho discutim, no és qüestió de dir noms, abans se n’havia fet de col·laboració social. Aquí 
en aquesta casa hi ha gent treballant que va entrar en col·laboració social, després es va presentar a 
les oposicions i va guanyar les oposicions i és funcionari d’aquesta casa. És així. 
 
En quant al tema d’acomiadaments: no hem acomiadat. Home, acomiadat de vegades és directa o 
indirecta. En el seu moment 7 persones, després es redueixen hores de neteja, la qual cosa vol dir 
que a gent que tenia la feina de neteja a un lloc se li redueix un 50% de les hores i, per tant, un 50% 
del sou. Això ho sabem i ho hem dit aquí, ho hem dit aquí moltes vegades. Treballadors de Cespa que 
se’ls hi van reduir, home, miri’ls a aquesta gent i digui’ls vostè: no, no, no t’hem reduït el contracte, o 
no, t’has quedat amb la meitat d’hores i no t’hem fet res. Home, sí. 
 
En quant a la nostra proposta d’abaixada d’impostos pel tema dels ingressos ho vam dir ben clar en 
aquell moment el que nosaltres proposàvem. Anava lligat a l’amortització del préstec, ho vam dir-ho 
ben clar, per tant, no em jugui amb les paraules en el sentit de dir: vostè per un costat abaixa els 
ingressos, després d’on trauran això. Evidentment, com hi havia mesures que no es volien aplicar, 
doncs, proposem una altra mesura. 
 
El tema del préstec, miri, jo ja li he dit, i una frase que he utilitzat de vegades aquí: jo que faig primer, 
pago al banc o dono de menjar als meus fills? De vegades ja li he dit. Evidentment, i en aquest 
equilibri crec que estan les coses eh, i en aquest equilibri crec que estan les coses, i és la nostra 
proposta, equilibrar això.  
 
Celebro també que vostè digui que sí, que pressupostos participatius, el que passa que voluntat 
poca. Vostè diu: aniria més ben lligat a partides d’inversions. Sí, i a d’altres, i així va ser el nostre 
plantejament. Però la prova és que, cara al 2015 i al Pressupost del 2015 cara al 2016, no hi ha 
voluntat de tirar endavant pressupostos participatius. 
 
I miri, senyor alcalde, jo reconec que vostè ha estat 8 anys governant aquest Ajuntament i ha fet..., 
deixi’m acabar de dir, deixi’m acabar de dir, no se’n rigui..., i que durant aquests 8 anys vostè ha fet i 
ha tirat endavant projectes molt importants per a la ciutat, i és així. I ha estat capaç de tirar-los 
endavant, i és així, és així, això ningú ho podrà negar. Però ara, en aquests moments, el model que 
vostè ens proposa plasmat en aquest Pressupost creiem que no és el que toca per a Tortosa i no és 
la nostra manera d’entendre Tortosa i, per tant, nosaltres no el compartim. I, per tant, és lícit que 
nosaltres ens veiéssim obligats a intentar canviar aquest model, no és res més. Per tant, no 
s’emprengui que quan li votem que no a uns pressupostos és que no tenim arguments o que vostès 
han dit això o allò altre, no, no. És un tema de dir. vostè ha fet, ha estat governant durant 8 anys 
d’una certa manera i nosaltres entenem que ara s’ha de fer d’una altra. Res més, moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, comencem per aquí si li pareix, 
senyor Roig. 
 
Diu: reconec que vostè ha estat 8 anys d’alcalde. Home, ja anem bé, això ho reconeix tothom. Diu: i 
ha tirat endavant moltes coses molt positives, però que ara és diferent i necessitem una altra política. 
D’acord, jo ho podria entendre, el que no entenc és per què al llarg d’aquests 8 anys el Partit 
Socialista no ha votat mai cap pressupost, perquè si hem fet coses tan positives i ha anat tan bé per 
a Tortosa, però ara que vénen eleccions ha canviat la situació, doncs hauria d’explicar-nos per què no 
van votar cap pressupost. No voten cap pressupost, doncs, perquè vostès estan a un altre registre. 
 
Miri, la despesa social: sí, ha pujat molt, ha pujat un 40% però són 26.000€, vostè hauria de 
preguntar a Cáritas, a Creu Roja, a tota aquesta gent si amb 26.000€ en tenen prou. No em cal 
preguntar-ho, ja ho sé i vostè també ho sap, perquè no tenen 26.000€ al Pressupost municipal. Miri, 
li llegiré les partides: BSO 23-10-9-48, atencions benèfiques 53.000€, puja 15.000, 40%; Casa 
d’Acollida 28.000€; Cáritas menjador social 26.000€, aquesta és la que vostè deia; Creu Roja 
6.000€. I encara així, tenint més de 4 vegades la xifra que vostè ha dit, no en tenen prou. Clar que no 
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en tenen prou i ja ho sé que  no en tenen prou, però nosaltres podem arribar on arribem, entén?, 
podem arribar on arribem. I és l’esforç que estem fent, i un esforç important. 
 
I la realitat ha canviat, tan ha canviat, però gent necessitava que no podia menjar sempre n’ha hagut 
a Tortosa i no sempre ha hagut menjador social. I el menjador social es va crear fa 4 anys i ara s’ha 
ampliat a un dia més el menjador social. Per tant, no menystinguin tot el que fa el Govern municipal. 
El Govern municipal fa el que creu que ha de fer en cada moment. Clar que ens agradaria que hi 
haguessin més diners per a tot, evidentment que ens agradaria, però jo amb el que li he explicat, 
vostè que vol parlar de model de ciutat, expliqui’m com ho pensa fer. 
 
Vostè diu que augmenta les despeses entre 2 i 4 milions d’euros, pel que veig que estan proposant, i 
redueix els ingressos 4 milions d’euros. Jo el que vull, il·lumini’m, expliqui’m com es fa, perquè si jo 
baixo 4 milions els ingressos i he d’augmentar 4 milions les despeses, doncs, aquí em faltem 8 
milions, hauria de saber d’on surten. Perquè potser sí que es una nova forma de fer política que 
l’hem de descobrir tots, però el tema de números, senyor Roig, hi ha un problema que han de quadrar 
al final. Els números el problema és que han de quadrar i tant tens, tant gastes. Si gastes més del 
que tens és molt fàcil quadrar-los, però a mi no em trobarà aquí, jo he de procurar gastar el que tinc. 
Gastar el que no tinc és molt fàcil. 
 
I després, la demagògia aquesta entre donar menjar als meus fills i pagar els aliments, és 
simplement, absolutament demagògia. El que a vostè li ha sabut mal i, a més, és una veritat, és una 
veritat constatable és el de l’ADN que porten els socialistes de per allí on passen deixar més deute 
del que troben, això sí que està a l’ADN. Però dius: home, has fet un anàlisi. No, no he fet un anàlisi. 
He fet..., no he fet un anàlisi clínic ni químic, òbviament, que se m’entengui la metàfora, he fet un 
anàlisi empíric. Miro els pressupostos de les institucions per on ha estat governant el Partit 
Socialista, i ja no parlo exclusivament del de Tortosa, quan han entrat i quan han sortit i sempre han 
trobat més deute. Per tant, entengui que és una forma de parlar, no és que hagi fet cap anàlisi, però 
constato que, a més a més, el que li dic és que són coherents i no enganyen i vostès ho diuen i els 
tortosins i tortosines han de saber..., no els podrà enganyar ningú, és a dir, el senyor Roig no els 
enganya, els senyor Roig el que ve a dir-los-hi és: escolti, si jo governo no es preocupin, que 
l’Ajuntament quedarà més endeutat del que està. I això l’honora. L’honora perquè és clar amb el seu 
plantejament. 
 
En tot cas, agraeixo la seva intervenció. Sí, sí, ara els hi donaré el torn de la paraula però dono la 
paraula, breument, a la regidora. Si després hi ha alguna intervenció, doncs, farem una altra ronda i 
contestaria jo mateix. 
 
Intervenció de la Sra. Villarroya 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Villarroya: Val, moltes gràcies. 
 
La majoria de les coses que jo volia dir, evidentment ja les ha contestat el senyor alcalde, però volia 
fer unes quantes matisacions i alguns agraïments abans d’acabar, encara que potser després hi hagi 
un altre torn de paraules. 
 
Primerament agraeixo el debat, especialment en aquells grups que s’han abstingut o que han 
manifestat el seu tarannà i les seves opinions de manera coherent, i podem estar d’acord o en 
desacord però han presentat les seves aportacions. 
 
M’ha sobtat l’aportació del senyor Jordan, que l’he vist una mica en acritud i especialment m’ha 
dolgut quan ha comentat el tema del populisme, més que res perquè si “algo” ha caracteritzat aquest 
mandat és fer un pressupostos el més realistes possibles. Nosaltres des d’un principi ens hem 
plantejat ficar ordre en les finances, i si vostès ara miren el Pressupost veuran que no ens hem 
desviat ni un grau de la trajectòria marcada, ni un grau. O sigui, de populistes res.  
 
Perquè un Pressupost populista és aquell Pressupost que fica, infla les subvencions. El més còmode 
per a nosaltres, si nosaltres haguéssim volgut fer campanya electoral hagués sigut inflar les 
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subvencions, és a dir, farem, farem, farem per poder ficar i finançar-les com es feia abans: a través 
de venda de solars o altres coses, perquè és el que queda millor i la ciutadania podria. Però no és el 
nostre tarannà, no ho hem fet mai. Durant tots els pressupostos que hem portat han sigut el més 
ajustats possibles. Si “algo” s’ha caracteritzat això és racionalització i eficiència. 
 
I vull fer èmfasi en això, perquè amb el que ha dit sembla que haguéssim estat fen fum, i en cap cas. 
Tot el que hem fet, tots els compromisos que ens havíem establert a nivell pressupostari els hem 
complit, i prova d’això és que estem complint actualment tots els ràtios que quan vam entrar no se’n 
complia cap. Per tant, res de populisme. 
 
Dir també que fer un Pressupost és molt difícil. Realment, fer un Pressupost de 31 milions d’euros és 
molt difícil. Quadrar ingressos i despeses és molt complicat. Jo entenc que des de l’oposició poden 
tenir les seves propostes, ho entenc, però les propostes han d’estar quantificades. El que no podem 
fer són propostes de rebaixar impostos o d’invertir en despesa però que no ens diguin d’on traure-ho. 
 
Actualment, el Pressupost de l’Ajuntament està súper ajustat. Hem aconseguit eficiència màxima 
donant els serveis que la ciutadania necessita però amb màxima eficiència. Si vostès ara ens diuen: 
han de traure 2 milions i pico per fomentar l’ocupació, com comentava el senyor Roig, hem ...,el que 
deia el senyor Ferran Bel, hem de traure’ls d’algun altre lloc. Digui’ns d’on traure’ls, perquè clar, els 
diners són els que són i els ingressos són els que són. 
 
Ja hem fet una feina molt important, que si no l’haguéssim fet, avui en dia no podríem fer ni el que 
estem fent ara. I la feina de recaptació de millorar els padrons és una feina molt important i que ens 
ha donat un marge. I afortunadament avui podem dir que deixem els pressupostos per a que pròxims 
governs tinguin marge de maniobra, i això nosaltres no ens ho vam trobar. Quan vam arribar aquí al 
2007 hem governant amb adversitat absoluta, econòmica i financera. Vostès ho saben i saben el que 
s’ha fet durant tot aquest període, i els ciutadans de Tortosa també ho saben: totes les inversions 
que s’han fet durant aquest període, desenvolupant una Llei de barris que no estava desenvolupada, 
hem fet moltíssimes inversions i acabar el mandat amb menys deute del que vam començar. 
 
Per tant, jo crec que, a part de totes les nostres diferències, ens hauríem de congratular tots els que 
estem aquí d’arribar a assolir aquest objectiu. 
 
D’altra banda, ja per concloure del tot, m’agradaria agrair també tota la feina que s’ha fet des de 
totes les regidories, que ha sigut molt dura perquè, evidentment, un regidor el que vol és poder tirar 
endavant la seva àrea i tirar endavant una àrea inclou fer despesa en aquella àrea. I tots els regidors 
de Govern han seguit a una el projecte que marcava el nostre alcalde, i de contenció de la despesa. 
Per tant, el meu agraïment per a tots. 
 
El meu agraïment també al senyor Ferran Bel per confiar amb mi durant tot aquest període. I el meu 
agraïment especial a tots els tècnics de la casa, especialment al director tècnic, també al 
departament d’Intervenció, Tresoreria i Gestió d’Ingressos i, en general, a tota la casa perquè s’han 
implicat en el projecte que plantejàvem nosaltres, un projectes d’arreglar les coses i poder construir 
ciutat a partir d’aquí. Per tant, moltíssimes gràcies a tots. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: No, no.., per matisar alguna cosa que vostè ha dit, senyor 
alcalde. Ha tornat a caure en comparar 2007 – 2015, i hi tornarem i sempre. 
 
Jo li he reconegut en el meu discurs de la primera intervenció d’avui moltes coses que vostès han fet 
i que el Pressupost contempla i, per tant, no entenc per què aquesta agressivitat i aquesta... Diu, bé, 
ADN, l’ADN, l’ADN del PSC, l’ADN de CiU, l’ADN d’uns i dels altres, cadascú té... Li agraeixo una cosa, 
que digui que no menteixo, això m’agrada perquè en altres ocasions aquí en aquest Ple: vostè 
menteix, senyor Roig. No, no, jo..., ja em va bé, ja. Ja va bé, ja, no? 
 
I miri, ajuntaments: Terrassa, Hospitalet, Cornellà, Santa Coloma, doncs ajuntaments que estan amb 
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molt millor situació econòmica que el de Tortosa i, per tant, quan faci afirmacions d’aquests digui, 
escolti, faci-ho d’una altra manera però ser en aquest to absolutament contundent, absolutista 
“digui’m vostè quin ajuntament”, i no li menciono pobles més petits que tenen unes finances 
absolutament sanejades. 
 
Per tant, jo sí que estic parlant de model i entenc que aquest Pressupost, com li he dit abans, senyor 
alcalde, respon a un model que no és el nostre. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Si em permeten unes paraules també per 
concloure el debat en la línia del que expressava abans la regidora responsable de l’àrea. 
 
En primer lloc, si em permeten, unes paraules d’agraïment. D’agraïment a 4 anys i a 8 anys de feina 
intentant endreçar les finances municipals. Agraïment, òbviament, a Matilde Villarroya que ha sigut la 
persona que, dels dos governs municipals, ha portat el pes sobre aquesta qüestió. Però és un 
agraïment que jo he de fer extensiu a tots els regidors que han format part del Govern municipal 
d’aquest mandat i de l’anterior mandat, de Convergència, d’Unió i d’Esquerra Republicana. 
 
Avui no estaríem on estem ni podríem presentar un pressupost com el que presentem sense el 
treball, l’esforç, la  col·laboració i la implicació de tots ells. Per tant, van saber entendre que ens ha 
tocar governar la ciutat en un moment, en una conjuntura econòmica i financera del més adversa, 
van saber entendre que molts dels projectes els havíem de temporalitzar com aquestes finances ho 
permetessin i hem estat treballant en aquesta direcció.  
 
Per tant, en primer lloc agraïment a tots els meus companys d’equips de Govern dels dos mandats 
que he tingut l’honor de ser alcalde i presentar vuit pressupostos diferents. 
 
Agraïment també de les aportacions fetes en diferents moments i des de diferents àmbits pels 
regidors de l’oposició, més enllà de les conjuntures electorals, cadascú ha fet el que havia de fer. 
Segurament en la majoria d’ocasions no compartides, però no per això no vàlides i no realitzades. En 
tot cas, segurament, en altres conjuntures en que l’estretor pressupostària no hagués sigut tan dura 
ens haguéssim pogut permetre d’arribar o incorporar algunes de les propostes, però com molt bé 
deia abans la senyora Villarroya, amb la conjuntura actual no pots fer nàixer més ingressos del no 
res, i per incorporar una despesa n’has de traure una altra, quan durant els últims anys el que s’ha 
fet cada vegada més és anar ajustant molt les despeses i, en aquells llocs on sempre les despeses 
eren molt generoses per tenir una mica de marge, desapareix aquesta generositat, es fa molt més 
difícil. 
 
En tot cas, també agrair des del primer dia la col·laboració de tot el personal de la casa, del director 
tècnic, dels diferents caps de servei i de tot el personal de la casa, en dos aspectes en relació a 
l’elaboració del Pressupost, en la gestió del Pressupost: una és en la pròpia preparació i elaboració i 
aprovació del Pressupost. Agrair-los els esforços, les hores fora d’horari normal, els caps de setmana 
que s’han tingut que destinar a poder fer el Pressupost i a poder-lo fer en els terminis que ens 
autoexigíem i ens autoimposàvem, i entenent i comprenent que, no perquè les coses s’havien fet 
sempre d’una forma, s’havien de mantenir d’aquesta forma i s’havia de millorar. Moltíssimes gràcies 
a tots els treballadors, des del primer fins a l’últim.  
 
I agraïment que vull fer extensiu no només en l’aprovació del Pressupost, sinó en la gestió 
pressupostària. Avui és un tema que no hem parlat i és molt bona notícia perquè ja, pràcticament, 
l’hem desterrat del debat polític, però era una constant en tots els pressupostos d’aquesta casa, que 
era la despesa extrajudicial. Avui ja ningú ha tret la despesa extrajudicial al debat del pressupost, i si 
no l’ha tret és perquè l’hem minimitzat durant els últims anys a la mínima expressió, i se’m permeti 
també aquesta afirmació. 
 
Despreses que es feien fora del Pressupost i que en altres anys arribaven als dos milions i als tres i 
als tres milions i mig d’euros, avui ja no es fan. Aquesta pràctica d’execució pressupostària l’hem 



                                   

 
-  Pàg. 57 / 57 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

desterrada, i espero que sigui per a sempre, d’aquesta casa. I ho hem fet per una clara i decidida 
voluntat política i ho hem de dir així. Però aquesta clara voluntat i decidida voluntat política ha tingut 
la col·laboració de tot el personal de la casa, que també ha entès que les coses s’han de canviar i que 
les coses poquet a poquet s’han de fer millor. Per tant, també extensiu a tots els treballadors que al 
llarg d’aquests 8 anys han col·laborat en una gestió pressupostària com la que presentem. 
 
Avui, que és l’últim Pressupost del mandat, puc dir amb certa satisfacció, tot és millorable a la vida, 
tot és millorable, segur que ho és, però puc dir amb certa satisfacció que deixem la gestió 
pressupostària de l’Ajuntament de Tortosa no millor, sinó molt millor del que la vam trobar a l’any 
2007,i això la història serà la que ho acabarà avaluant o ho acabarà fixant.  
 
Però aquesta és una tasca que no ha sigut una tasca exclusivament ni de la regidora, ni de l’alcalde, 
ni de l’equip de Govern, ha sigut una tasca de la institució i la institució ho ha de saber ficar en valor i 
l’ha de saber consolidar en les seves pràctiques habituals, governi qui governi en un futur. Aquest 
seria el meu desig i el desig que s’hauria de mantenir per la bonança i la salut de les pròpies 
finances municipals. 
 
Per part meva no ho he fet i he d’agrair als dos grups municipals que s’han abstingut, mostrant la 
seva discrepància però, a la vegada, amb el respecte del treball fet. 
 
I dir, senyor secretari, que el Pressupost de l’Ajuntament de Tortosa i les societats municipals, qui 
formen del seu grup, per al 2015 queda aprovat amb 12 vots a favor, 2 abstencions i 7 vots en 
contra. Moltíssimes gràcies. 

 
*-*-* 

 
 
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; set vots en 
contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2) i I-ET-E 
(2); i dos abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PP (1) i 
PxC (1). 
 

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