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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
25 / 2015 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
BEL SALVADÓ, CRISTINA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
del PINO HOMEDES, JOAQUIM  
QUERALT MORESO, DOLORS 
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER 
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC 
de la VEGA CARRERA, MANEL 
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Excusa la seva assistència: 
PUIGDOMÈNECH RAMIÓ, MARC 
 

 
 
Tortosa, essent les divuit hores del dia trenta de 
novembre de dos mil quinze, 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 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 

01 – Proposta de nomenament de representants de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars 
de la Santa Creu de Tortosa a la Junta General de GINSA, AIE i a la Junta General de Consorci de Salut i 
Social de Catalunya, SA. 
 
02 – Proposta de nomenament de representants d’aquest Ajuntament al Consell d’Administració de 
l’Empresa Mixta Escorxador de Tortosa, SA. 
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SERVEIS AL TERRITORI 

 
03 – Dictamen de proposta d’acord de finalització de l’encomana de gestió designant a “Gestió 
Urbanística Municipal Tortosa, SA” (GUMTSA), societat mercantil de capital íntegrament municipal, com 
a administració actuant i beneficiària de les expropiacions en relació al desenvolupament urbanístic i 
gestió dels polígons d’actuació PA-CAS-1924/5d, PA-CAS-1924/5e, PA-CAS-1924/4f, i PA-CAS-1924/5f a 
la zona del Barri del Castell. 
 
 
04 – Dictamen de proposta d'acord d'aprovació provisional de la modificació puntual del POUM “Sòl 
urbanitzable no delimitat Perepons”. 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
05 – Dictamen de proposta d'acord per sancionar infraccions a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons expedient 2015-GOV-K0402-000126.  
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
06 – Dictamen d’aprovació inicial del Pressupost general de l’Ajuntament de Tortosa per a l’exercici 
2016 i de la plantilla de personal. 
 
07 – Dictamen de proposta d’aprovació de la delegació en la Junta de Govern Local de facultats en 
matèria de preus públics. 
 
08 – Dictamen de modificació de la tarifa segona de les del servei d’abastament domiciliari d’aigua 
potable. 
 
09 – Dictamen de proposta d’aprovació de mantenir la vigència durant l’any 2016 en les actuals tarifes 
del servei de clavegueram. 
 
10 – Dictamen de proposta d’acord de convalidació de decrets de l’Alcaldia d’aprovació de bases 
específiques de les subvencions per al foment de les millores en elements col·lectius dels edificis 
inclosos en l’àmbit del PinCat, per a associacions de veïns i per a entitats esportives, exercici 2015. 
 
11 – Dació de compte de l’estat d’execució pressupostària, tercer trimestre 2015. 
 
12 – Dictamen de proposta d’acord relativa a la modificació del complement específic i recuperació de 
l’import previ a la reducció voluntària realitzada, requerida per autoritzar la compatibilitat, acordada pel 
Ple en sessió de data 03 de febrer de 2015, al senyor Martí Forné García, funcionari de carrera d’aquest 
Ajuntament. 
 
13 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals 
per al exercici 2016. 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
 
14 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de l’expedient de contractació de la gestió mitjançant 
concessió, del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers al municipi de Tortosa. 
 
15 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de l’actualització de les tarifes del servei d’autotaxi per 
a l’any 2016. 
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16 – Dictamen de proposta d’acord de manteniment de les tarifes del transport col·lectiu urbà de 
viatgers per a l’any 2016 fins l’entrada en funcionament del nou contracte del transport col·lectiu urbà 
de viatgers. 
 
17 – Dictamen de proposta d’acord de manteniment de les tarifes d’aparcament al pàrquing municipal 
de la plaça Alfons XIIè per a l’any 2016. 
 
18 – Dictamen de proposta d’acord de manteniment de les tarifes d’aparcament al pàrquing municipal 
de la plaça del Carrilet per a l’any 2016. 
 

*-*-* 
 
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia: 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El Sr. Alcalde diu: Anem a iniciar aquesta sessió plenària convocada per al dia d’avui, 30 de novembre 
de 2015 a les 18 hores i en caràcter extraordinari i, si em permeten, en substitutiu, tal i com vam 
acordar en Junta de Portaveus i com reflexa el seu contingut de l’ordinària que s’havia de celebrar el dia 
7 de desembre. 
 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
 
01 – PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL 
HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA A LA JUNTA GENERAL DE GINSA, AIE I A LA JUNTA 
GENERAL DE CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA, SA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
“ Atesa la procedència d'efectuar nou nomenament de representants de I'EPEL Hospital i Llars de la 
Santa Creu de Tortosa a la Junta General de SAGESSA i a la Junta General de Consorci de Salut i Social 
de Catalunya, SA. 
 
Al Ple d'aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Nomenar al senyor Pere Panisello Chavarria, de nacionalitat espanyola, estat civil divorciat, 
nascut el dia 30 de juny de 1952, amb DNI 77881686-Y i A domicili a Jesús, c/ Hort d'En Nolla, núm. 7, 
2n, 2a., representant de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa 
a la Junta General de GAGESSA. 
 
Segon - Nomenar al senyor Pere Panisello Chavarria, de nacionalitat espanyola, civil divorciat, nascut el 
dia 30 de juny de 1952, amb DNI 77881686-Y i domicili a Jesús, c/ Hort d'En Nolla, núm. 7, 2n, 2a., 
representant de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa a la 
Junta General de Consorci de Salut i Social de Catalunya, SA. 
 
Tercer - Donar compte del present acord als interessats. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: És una reproducció del 
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que hem anat fent a les altres societats. Entenc que també es pot reproduir el sentit del vot. 
 
 

*-*-* 
 
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 dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (3) i PP 
(1); un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal de la CUP-AET-PA; i set 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i PSC-CP 
(3).  
 
 
 
 
02 – PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS D’AQUEST AJUNTAMENT AL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA MIXTA ESCORXADOR DE TORTOSA, SA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
“ Vist l’acord adoptat pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió de 30 de juliol de 2015, pel qual es va 
aprovar el nomenament de representants al Consell d’Administració de l’Empresa Mixta Escorxador de 
Tortosa, SA. 
 
Vist l’escrit del grup municipal CUP pel qual es demana la substitució de la representant nomenada a 
proposta seva, proposant-se el nomenament del senyor Francisco Teruel Fernández. 
 
Vist l’escrit del grup municipal PP pel qual es demana la substitució del representant nomenat a 
proposta seva, proposant-se el nomenament del senyor Manuel S. Esteban Cañón. 
 
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Cessar com a representants de l’Ajuntament de Tortosa al Consell d’Administració de l’Empresa 
Mixta Escorxador de Tortosa, SA a les següents persones: 
 

Nom i cognoms DNI Grup proposant 
 Teresa Domènech Mancebo 38061198Q Grup municipal CUP 
 Xavier Dalmau Sàlvia 40903781Y Grup municipal PP 
 
Segon - Nomenar representants de l’Ajuntament de Tortosa al Consell d’Administració l’Empresa Mixta 
Escorxador de Tortosa, SA a les següents persones: 
 

Nom i cognoms DNI Grup proposant 
 Francisco Teruel Fernández 40556068-F Grup municipal PP 
 Manuel S. Esteban Cañón 40924384-R Grup municipal CUP 

 
Tercer - Donar trasllat del present acord a l’Empresa Mixta Escorxador de Tortosa, SA.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: També entenc que es pot 
reproduir el sentit del vot que hi ha hagut a les societats en quant a nomenament de membres del 
Consell d’Administració. 
 

*-*-* 
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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. 
 
 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
03 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE FINALITZACIÓ DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ DESIGNANT A 
“GESTIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL TORTOSA, SA” (GUMTSA), SOCIETAT MERCANTIL DE CAPITAL 
ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL, COM A ADMINISTRACIÓ ACTUANT I BENEFICIÀRIA DE LES EXPROPIACIONS 
EN RELACIÓ AL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC I GESTIÓ DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ PA-CAS-
1924/5D, PA-CAS-1924/5E, PA-CAS-1924/4F, I PA-CAS-1924/5F A LA ZONA DEL BARRI DEL CASTELL. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
“ Per acord adoptat en sessió plenària d’aquest Ajuntament de Tortosa celebrada en data 6 d’agost del 
2007 es va encomanar expressament a l’empresa municipal Gestió Urbanística Municipal de Tortosa, 
SA (GUMTSA) la condició d’administració actuant en els diferents processos de desenvolupament i 
gestió urbanística a realitzar en relació als polígons d’actuació PA-CAS-1924/5d, PA-CAS-1924/5e, PA-
CAS-1924/4f i  PA-CAS-1924/5f a la zona del barri del Castell, així com la condició de beneficiària de 
les expropiacions corresponents. 
 
Donat el temps transcorregut des de l’any 2007 sense que s’hagin posat fi a totes les actuacions 
compreses i que se’n deriven del contingut de l’encàrrec de gestió. 
 
Dictaminada la present proposta en la Comissió Informativa de Serveis al Territori celebrada en sessió 
de data 23 de novembre de 2015. 
 
Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Posar fi a l’encomana de gestió per la qual es va designar per acord adoptat pel Ple municipal 
en sessió de data 6 d’agost del 2007 a “Gestió Urbanística Municipal Tortosa, SA” (GUMTSA), com a 
administració actuant i beneficiària de les expropiacions en relació al desenvolupament urbanístic i 
gestió dels polígons d’actuació PA-CAS-1924/5d, PA-CAS-1924/5e, PA-CAS-1924/4f i PA-CAS-1924/5f a 
la zona del barri del Castell. 
 
Segon - Donar per concloses les actuacions de l’encomana de gestió per la qual es va designar a 
“Gestió Urbanística Municipal Tortosa, SA” (GUMTSA) com a condició d’administració actuant en els 
diferents processos de desenvolupament i gestió urbanística en relació als polígons d’actuació  PA-CAS-
1924/5d, PA-CAS-1924/5e, PA-CAS-1924/4f PA-CAS-1924/5f a la zona del barri del Castell. 
 
Tercer - Donar compte del present acord a l’empresa GUMTSA amb el retorn de tota la documentació 
corresponent.” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Nosaltres votarem abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, per manifestar l’abstenció del nostre grup. 
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Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: També votarem 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 dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (3) i PP 
(1); i vuit abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4), 
PSC-CP (3) i CUP-AET-PA (1). 
 
 
 
 
04 – DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
POUM “SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT PEREPONS”. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
“ Vist que aquest Ajuntament de Tortosa va aprovar inicialment en sessió plenària celebrada en data 30 
de juliol de 2015 la modificació puntual del POUM “Sòl urbanitzable no delimitat Perepons” 
conjuntament amb el conveni urbanístic signat en data 15 de juny de 2015 entre l’Ajuntament de 
Tortosa i els Srs. Alberto Paniello Perepons, Ma. Jesús Paniello Perepons, Francisco Javier Paniello 
Perepons i Anna Ma. Paniello Perepons, conveni que forma part de la documentació de la figura de 
planejament des de l’inici del procediment. 
 
Vist que durant el període d’exposició pública d’un mes amb la publicació del corresponent edicte al 
BOPT núm. 229 de data 3 d’octubre de 2015 i diari l’Ebre de 2 d’octubre, no s’han presentat 
al·legacions contra l’acord d’aprovació inicial que comprèn la modificació. 
 
Dictaminada la present proposta en sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori de data 23 
de novembre de 2015. 
 
Atès el que disposen els articles 85 i 96 del Decret  legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme, en part modificats per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, i l’article 26 del 
Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent  ACORD: 
 
Primer - Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM “Sòl urbanitzable no delimitat 
Perepons”. 
 
Segon - Trametre l’expedient complet a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per la seva 
aprovació definitiva, si s’escau.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Ja es va fer l’aprovació 
inicial fa uns plens i entenc que ara procedim a l’aprovació provisional. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Nosaltres votarem abstenció. 
 

*-*-* 
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Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (3), MT-E 
(4), PSC-CP (3) i PP (1); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal de 
la CUP-AET-PA. 
 
 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
05 – DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER SANCIONAR INFRACCIONS A LA LLEI 10/1999, DE 30 DE 
JULIOL, SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, SEGONS 
EXPEDIENT 2015-GOV-K0402-000126. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
“ FETS IMPUTABLES 
 
Vista l'acta denúncia núm. 195297/15, realitzada pels Mossos d'Esquadra núm. 14452-12875 del 
Departament de la Generalitat de Catalunya, en  data 14 de març de 2015, a les 23:15 hores al Sr. 
Rodríguez Chavarro Bryan Stik, amb NIF X6662340E i domicili a C/La Seu d'Urgell, 1-3 F, de Tortosa, per 
infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. Atès que en l'esmentada acta 
s'identifica la raça stanfforshire per les infraccions següents: 
 
1. Portar el gos sense la llicència municipal. 
2. Portar el gos sense el certificat del cens municipal. 
3. Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic 
4. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
 
 Aquests fets poden ser constitutius d’infracció per incompliment de l’establert als articles de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos: 
 
Portar el gos sense la llicència municipal i sense certificat del cens municipal. Art. 7.2 a) 

Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic. Art. 7.3 e) 

 
I del Decret legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, s’aprova el TR Llei de protecció dels animals: 
 
Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip Art. 44.2 f) 
 
L’Alcaldia en data 7 de maig de 2015, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el 
presumptament responsable Sr. Rodríguez Chavarro Bryan Stik en qualitat de responsable el dia dels 
fets del gos de raça stanfforshire. 
 
La instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent Plec de càrrecs. 
 
Atès que s'ha practicat al denunciat, la notificació del Decret i del Plec de càrrecs, en virtut d’allò que 
disposa l’art. 10.3 del Decret 278/1993 de 9 de novembre, del procediment administratiu sancionador.  
 
Atès que no s'han presentat al·legacions, i d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció 
d'innocència, donat que per part del denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, 
no cal eludir l’aplicació de l’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, respecte el valor 
probatori dels fets constatats en l’acta realitzada pels agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix 
com a funcionaris públics la condició d’autoritat. 
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QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ 
 
La qualificació d'aquestes infraccions es tipifiquen: 
 
Portar el gos sense llicència municipal i sense certificat del cens 
municipal. Lleu segons art. 7.2 a) de la Llei 10/1999. 

Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic. Greu segons art. 7.3 e) de la Llei 10/1999. 

Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. Lleu segons art. 44,2 f) del Text refós 2/2008 

 
SANCIONS APLICABLES 
 
Aquestes infraccions són sancionades amb: 
 
Infracció: Sanció 

Portar el gos sense llicència municipal i sense certificat del cens municipal. Art. 11.1 de la Llei 10/1999.  
Multa de 60,10 € fins a 150,25 €. 

Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic. Art. 11.1 de la Llei 10/1999.  
Multa de 150,2 € fins a 1.502,53 € 

Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. Art. 46.1 del Text refós 2/2008.  
Multa de 100 € fins a 400 €. 

 
RESPONSABILITAT 
 
És presumptament responsable en els fets del present expedient, Sr. Rodríguez Chavarro Bryan Stik en 
qualitat de responsable el dia dels fets del gos de raça stanfforshire. 
 
ÒRGAN COMPETENT PER A IMPOSAR LA SANCIÓ 
 
Vist l'article 53.1 n) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya; l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de 
juliol, de mesures fiscals i administratives; el 111 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; els articles 127 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
així com els articles 6 i ss. del Decret 278/1993, de 9 de novembre, del procediment administratiu 
sancionador. 
 
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones de 10 de novembre de 
2015 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
1 - Declarar al Sr. Rodríguez Chavarro Bryan Stik, responsable de les infraccions comeses als articles  
7.2 a), 7.3 e), de la Llei 10/1999 e 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, i art. 44,2 f) del Text refós 2/2008. 
 
2 - Imposar al Sr. Rodríguez Chavarro Bryan Stik, en funció de les infraccions comeses, i en concordança 
amb els fets i fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 
Infracció: Sanció 

Portar el gos sense la llicència municipal i sense el certificat del cens municipal.  60,10 € 

Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic 150,20 € 

Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip 100,00 € 

TOTAL 310,30 € 
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3 - Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que contra el mateix pot 
interposar, així com del lloc i terminis per a efectuar l'ingrés.  ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Nosaltres votarem en contra perquè preferiríem que 
aquestes sancions fossin, en comptes d’econòmiques, de caràcter, de serveis a la comunitat. I que hi 
hagués alguna actuació de caràcter educatiu per corregir les actuacions. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (3), MT-E 
(4), PSC-CP (3) i PP (1); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal 
de la CUP-AET-PA. 
 
 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
06 – DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA PER 
A L’EXERCICI 2016 I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL. 
 
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 2016 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 26 de novembre de 2015. 
 
Atès que l’article 30 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, estableix que cal aprovar un sostre de despesa no financera coherent amb l’objectiu 
d'estabilitat pressupostaria i amb la regla de la despesa, que marcarà el sostre d'assignació de recursos 
als pressupostos. Tenint en compte que, en sessió tinguda el 6 de juliol de 2015, el Ple va aprovar el 
PEF 2015-2016 amb motiu de l’incompliment de la regla de la despesa posada de manifest amb 
l’aprovació del Compte general de 2014, que té com a objectiu el compliment de la regla de la despesa 
a la liquidació de l’exercici 2016 i que fixa el límit de la despesa computable per a 2016, però que 
posteriorment el Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015 va modificar la taxa de creixement anual 
que passava de 1,5% a 1,8%. Tanmateix d'acord amb els antecedents del concert per a la prestació de 
serveis sanitaris i assistencials a través de GESAT resulta que el finançament que s'obté dels 
organismes als que es presta els serveis (Servei Català de la Salut i ICASS) es veu incrementat en un 
3,6% considerant que aquest increment es consolidarà durant l’exercici 2016 la qual cosa permet el 
seu tractament, a efectes del càlcul del límit de despesa computable, equivalent a variació normativa 
amb caràcter permanent. Aquests dos factors que es quantifiquen en: 128.666,84 € (increment de 
1,5% a 1,8% de la taxa de creixement), i en 604.506,70 € (3,6% sobre els ingressos obtinguts per 
GESAT a l’exercici 2014 provinents de SCS i de l’ICASS), es tenen en compte a l’hora de fixar el sostre de 
despesa no financera 2016 coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de la regla de la 
despesa per a l’exercici 2016. 
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Al Ple municipal, proposo l’adopció dels següents acords: 
 
Primer - Aprovar el sostre de despesa no financera de forma consolidada de l’Ajuntament amb les 
entitats dependents classificades com a sector administració pública (Tortosa Media, Tortosasport, 
GUMTSA, GESAT i EPEL Hospital): 47.858.003,08 €. 
 
Segon - Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Tortosa per a l’exercici 2016, que 
inclou els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils municipals, entitat 
publica empresarial local i consorci, segons el següent detall: 
 
 Despeses € Ingressos € 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT   
AJUNTAMENT 32.276.033,84 32.276.033,84 
 
PREVISIONS DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE 
CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL i ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL   

GUMTSA 547.184,55 547.184,55 

TORTOSASPORT, SL 1.042.322,00 1.074.822,00 

TORTOSA MEDIA, SL 122.800,00 133.900,00 

GESAT, SA 20.614.807,00 20.614.807,00 

TORTOSA SALUT 13.218.000,00 13.220.000,00 

HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU 455.510,00 455.510,00 
TOTAL PREVISIONS D’INGRESSOS I DESPESES DE SOCIETATS MERCANTILS DE 
CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL i ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL  36.000.623,55 36.043.223,55 

 
PRESSUPOST DEL CONSORCI TURÍSTIC RUTA DELS TRES REIS   
CONSORCI TURÍSTIC RUTA DELS TRES REIS 20.000,00 20.000,00 
 

TOTAL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA 68.296.657,39 68.339.257,39 

Eliminacions 1.763.764,72 1.763.764,72 

TOTAL PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT 66.532.892,67 66.575.492,67 

 
Tercer - Aprovar la plantilla de personal per a 2016 que consta a l’expedient en la qual s'amortitzen 
determinades places vacants amb motiu de la jubilació de les persones que les ocupaven; i, d'altra 
banda, es creen dues noves places; d'acord amb el següent  
detall: 
 
Amortització de places: 
  
- una plaça de personal funcionari pertanyent a l’escala d'administració especial, subescala tècnica, 
classe tècnic auxiliar, grup de classificació C1, categoria delineant, adscrita al servei d’Urbanisme. 
 
- una plaça de personal funcionari pertanyent a l’escala d'administració especial, subescala de serveis 
especials, classe policia local, grup de titulació C1, categoria sotsinspector, adscrita a la Policia Local de 
l’Ajuntament de Tortosa. 
 
- una plaça de personal funcionari pertanyent a l’escala d'administració especial, subescala de serveis 
especials, classe policia local, grup de titulació C1, categoria coordinador de Protecció Civil, adscrita a la 
Policia Local de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
- una plaça de personal laboral pertanyent a la categoria d'oficial primera electricista, grup de 
classificació C2, adscrita al servei de Manteniment de la Via Pública. 
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Creació de noves places: 
 
- una plaça de personal funcionari pertanyent a l’escala d'administració especial, subescala de serveis 
especials, escala bàsica, classe policia local, denominació/categoria caporal, subgrup de classificació 
professional C2. 
 
- una plaça de personal laboral fix pertanyent a la categoria d'oficial 2a, subgrup de classificació 
professional C2. 
 
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 definitivament 
aprovats, sense cap més tràmit.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: A continuació tindrà la 
paraula el senyor Emili Lehmann per fer una breu presentació, bé, breu o el que consideri oportú, 
d’aquest pressupost. 
 
Com saben, al llarg de les últimes setmanes s’ha procedit a l’aprovació dels diferents consells 
d’administració del diferents pressupostos de les societats íntegrament públiques o aquelles 
d’economia mixta com pot ser l’Escorxador o com pot ser l’Empresa Municipal de Serveis Públics. I 
aquests pressupostos també s’integren als pressupostos que ara els hi presentem de forma 
consolidada. 
 
Intervenció del Sr. Lehmann 
Per exposar la proposta pren la paraula el senyor Lehmann: Gràcies alcalde, regidors i regidores, bona 
tarde.  
 
Presentem la proposta de pressupost per a l’exercici 2016 que ja veníem treballant en comissió des de 
mitants d’octubre i bastantes setmanes més a nivell intern amb la Direcció Tècnica. 
 
Com ja han volgut comprovar en la informació que se’ls hi ha donat en comissió, és un pressupost 
consolidat, és a dir, incloent les empreses municipals, de 66.532.892 euros, que representa un 
increment del 6,65%. I si ens concretem ja amb l’Ajuntament, estaríem parlant d’un pressupost de 
32.276.033,84€, que representa un 3,69% més respecte a l’any 2015, a l’actual any. 
 
Si em permeten unes consideracions prèvies de cara al que ha suposat l’elaboració, és un pressupost 
que se segueix emmarcant en un escenari d’una normativa de que representa un gran control de les 
administracions públiques, una normativa que ve dictada pel Govern de l’Estat, que no és nova, que ja 
la coneixem, però que no per conèixer-la segueix essent d’obligat compliment. Com ja coneixem: el Pla 
d’ajust, el Pla pressupostari, el Pla econòmic – financer, el sostre de despesa, les línies fonamentals..., 
són totes eines, instruments de l’Estat que marquen o condicionen els pressupostos de les 
administracions públiques. 
 
Feta aquesta breu introducció o aquest petit incís respecte a la normativa, també dir-vos la condició que 
ens hem trobat al carrer: no deixa de ser un pressupost que s’emmarca en un context social complex, 
encara complex, si bé la situació econòmica –encara que incerta– sembla ser que s’entreveu una certa 
recuperació, però he de dir que encara de manera molt incerta. 
 
Si entrem ja al detall d’ingressos, en línies generals podríem parlar dels ingressos com un lleuger 
increment dels ingressos, tot i pensant que estem reduint pressió fiscal, ja recordem a les ordenances 
que vam reduir la taxa d’escombraries, a banda d’introduir determinades bonificacions socials. De fet, 
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aquesta qüestió de reduir la pressió fiscal i poder incorporar un lleuger increment d’ingressos només 
respon a la màxima que ja fa anys que treballem dintre de l’Ajuntament, que és que si tot obligat paga 
tots paguem menys. I, com no també, aquesta màxima només es pot dur a terme en una major 
efectivitat, una major eficiència de tots els processos administratius i de recaptació de l’Ajuntament. 
 
Entrant ja en els capítols, si parlem del capítol 1 dels ingressos estarem parlant d’un bloc d’impostos 
que, sobretot, hem de destacar l’increment de l’IBI rústica i del conegut com a plusvàlua, l’impost sobre 
l’increment dels valors urbans, que eixuguen la lleugera disminució tant de la IBI urbana com de 
l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica i els BICE’s. Hem de dir que mantindríem pràcticament 
constant segons les previsions l’IAE. 
 
Seguint, parlaríem del capítol 2 on parlem dels impostos indirectes, de l’ICIO, que aquí sí que és on 
podem destacar aquest significatiu augment d’un 11% fruit d’aquesta previsió que ja es va notar en 
l’exercici actual, en el pressupost del 2015, i que s’està consolidant en escreix. 
 
Capítol 3, és un capítol que fluctua. Fluctua per determinats factors: hi ha preus públics que no es 
reprodueixen cada any, com podrien ser els preus públics de la fira Festast. Hem de parlar que també 
s’incorporen aquí els preus públics referents al Viver d’Empreses, la gestió de la qual torna o canvia cap 
a mans de l’Ajuntament. I això fa que, en definitiva, tinguéssim un capítol de taxes que incrementa en 
un 2,90% en conjunt. 
 
Capítol 4 d’ingressos, el fet més destacable és la “paulatina” i progressiva reducció en les subvencions 
finalistes, sobretot aquelles que ens arriben de la Generalitat, fruit també, doncs, de la situació que en 
els últims anys d’ofegament financer que està patint el nostre Govern. També destacar la disminució de 
la participació en el Fons Català. Tot això s’eixuga amb l’increment, un lleuger increment en la 
participació en els ingressos de l’Estat. 
 
El següent apartat, el següent capítol estaríem parlant ja del capítol 4, es veuria reduït a causa d’una 
disminució en les concessions funeràries, els dividents. I en aquest apartat, sí que destacar que s’inclou 
un ingrés per la posada en funcionament del llaüt. 
 
En definitiva, uns ingressos corrents d’aquests apartats que hem citat, uns ingressos corrents que 
incrementen un 1,20% i que es caracteritzen, pel que he comentat abans, d’una major eficiència a 
l’hora d’emetre tots els processos interns administratius. 
 
Si parlem dels ingressos de capital, aquí és on ve la principal novetat de l’apartat d’ingressos, potser, 
d’aquest pressupost i, sobretot, a diferència dels darrers anys. És un pressupost, perdó, són uns 
ingressos de capital on veiem una entrada, una partida de 900.000€, una partida que serà una 
subvenció de capital que anirà destinada a la reforma del Pont de l’Estat i, per tant, és una de les 
característiques que tenim en aquest apartat. 
 
Passaríem ja ràpidament a l’apartat de les despeses. En una visió general també de les despeses el 
que podem observar és una nova estabilitat de la despesa corrent. Estem parlant que la despesa 
corrent creix un 0,13%. El que sí que hem de dir és que la seva distribució varia molt en funció dels 
capítols que ara analitzarem. 
 
Els capítols on es concentra la major part de la despesa corrent que ens dóna fruit a la realització de 
serveis per part de l’Ajuntament són els capítols 1 i 2: el capítol de personal i el capítol de despesa 
directa. 
 
El capítol de personal –el capítol 1– incrementa un 0,37%, tot i pensar que en aquest capítol de 
personal es recullen diversos conceptes, com ara és l’increment de l’1% dictat als Pressupostos 
generals de l’Estat, s’inclou també la resta de la paga extraordinària del 2012 que queda per 
compensar als treballadors municipals i s’inclou, a diferència del que passava en els últims anys perquè 
ja no és d’obligat compliment segons el Pla d’ajust, un punt que són totes aquelles amortitzacions de 
places que es produïen a causa de les jubilacions enguany ja no ho aplicarem, com deia abans, perquè 
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ja no és d’obligat compliment segons el Pla d’ajust, i això ens permet que poguéssim, totes aquelles 
places que estan subjectes a una jubilació, poguéssim reincorporar-les. 
 
L’altre capítol de despesa corrent important, el capítol 2, que creix un 0,89% però que suposa un 
increment de 100.000€, té trets a destacar per la seva composició i que són una de les línies o les 
línies fonamentals, també, dels pressupostos que presentem.  
 
En aquest sentit, tenim que hi ha partides molt importants que creixen encara més, com podríem parlar 
de la partida de Benestar Social en un 23%; la partida de Serveis en un 5%; la partida de Cultura en un 
13%; i aquelles partides dirigides als pobles dels Reguers i de Vinallop que també reben un increment 
considerable. 
 
Diferència. Veiem una reducció, una reducció que té un sentit positiu, i és l’apartat de mobilitat. És una 
reducció a l’hora de licitar el nou contracte del transport públic el que ha permès una major eficiència a 
l’hora de la despesa municipal. 
 
En el capítol 3 un altre factor a destacar, un capítol que té un pes important que són les despeses 
financeres. Si ja estàvem parlant l’any anterior d’una forma disminució, enguany encara seguim 
disminuint aquesta partida. És una disminució d’un 22,5% i que és una disminució que porta 
acumulada un 57% des de l’any 2013. Estem parlant de xifres considerables, enguany està consignada 
951.000€, per tant, disminuir des de l’any 2013 un 57% en aquesta partida implica un treball 
considerable. 
 
Si passem ja al capítol 4, el capítol 4 podríem desglossar o podríem diferenciar-lo en parts bastant 
diferents, com podrien ser totes les aportacions corrents a les EMD’s, als pobles de la nostra ciutat, que 
creien una vegada més: enguany un 5%, amb la qual cosa porten un increment en els últims anys d’un 
34% en la despesa corrent. Però sí que voldria destacar uns creixements importants que s’uneixen al 
factor social que després també vull parlar-ne al final, a mode de conclusió. I són partides noves que es 
creen en aquest apartat 4, com podria ser el tiquet fresc; partides que se suplementen, com són totes 
aquelles destinades a l’entitat Càritas, a l’entitat Creu Roja, i que suposen posar més èmfasi encara en 
aquestes ajudes que no per ficar-ne més, potser, seran encara tot el que voldríem, però sí que creiem 
que atenen a la realitat que ara vivim. 
 
Si passem ja a l’apartat de la despesa de capital, una vegada parlat de la despesa corrent, la despesa 
de capital, òbviament, vindrà marcada per aquesta gran inversió que hem citat abans. Serà una 
consignació inicial de 900.000, com parlava abans, que anirà dirigida a la reforma del Pont de l’Estat i 
que està subvencionada en la seva totalitat per la Diputació de Tarragona, és a dir, que és una 
subvenció que va dirigida exclusivament a aquest projecte. Però no hem de quedar-nos únicament aquí i 
en l’apartat d’aportacions també hem de parlar d’unes aportacions de més de 250.000€ per a les 
EMD’s i els pobles de la ciutat en l’aspecte de capital, i també hem d’acabar de parlar que totes 
aquelles partides referides al manteniment de la via pública –ja sigui el manteniment estricte, ja sigui el 
mobiliari urbà, ja sigui la senyalització viària, de vianants, turística– estan en continu creixement i 
enguany no deixa de ser aquest un factor de creixement. 
 
Per acabar l’apartat d’ingressos, sí que també cal destacar l’apartat de la despesa financera. Una 
despesa financera que segueix essent important, que a l’exercici 2015 ja ho ha estat i que al 2016 ho 
seguirà essent. Però tots aquests esforços per eixugar aquestes amortitzacions que tenim pendents ens 
portaran a situar-nos en ràtios inferiors al 75%. Ja estem, a dia d’avui, en ràtios inferiors al 110%, que 
és l’obligat, però ràtios inferiors al 75% ja tindrem maniobrabilitat per operar sense demanar 
autorització. 
 
Bé aquest seria un detall molt ràpid dels ingressos i les despeses. El que sí que voldria és fer una sèrie 
de reflexions o de consideracions a l’entorn d’aquests pressupostos. I és que són uns pressupostos que 
el que busquen és l’estabilitat després de tota una sèrie d’anys en què la situació econòmica ha estat 
extremadament complicada, que no dic que ara sigui molt millor, però que l’ordre que s’ha posat durant 
aquests anys, la racionalització de tot el funcionament intern ens permet que enguany ja estiguéssim 
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parlant d’una estabilitat i que poguéssim mirar al futur en uns millors ulls. 
 
Però si hem de parlar d’uns trets destacables d’aquests pressupostos, el que sí he de deixar constància 
és del marcat accent social que estem implicant en aquests números, en aquests comptes, no 
únicament ampliant partides com he comentat abans, sinó que s’han creat noves partides, s’han 
assumit altres partides que venien subvencionades, com podia ser el procés comunitari, s’han assumit 
com a pròpies de l’Ajuntament dotant-les amb una consideració pròpia i no subvencionada. 
 
Per una altra banda, es continua apostant per la promoció de la ciutat. Acabat el Pla de foment turístic 
se segueix apostant amb recursos propis, amb ingressos propis per desenvolupar aquesta activitat 
turística i comercial. 
 
Com he comentat, la millora del finançament de les EMD’s i dels pobles també queda palesa amb els 
números que he comentat i que tenen al seu abast. I l’endeutament. L’endeutament que es redueix a 
nivells inferiors del 75%. Aquest model de gestió és gràcies al treball que es fa internament pels serveis 
tècnics, també per les regidories que saben que s’han d’ajustar i poder destinar recursos a l’apartat de 
l’endeutament, i així ho hem pogut aconseguir. 
 
Per últim, l’últim tret que se li pot donar a aquest pressupost a nivell general és un esforç per la millora 
del manteniment de la ciutat i dels serveis que es presten, fruit del que he comentat abans, tant a nivell 
d’inversió com dels contractes que s’han de licitar en el proper any de neteja viària, de brossa, de neteja 
d’edificis municipals. 
 
I tot això, vull repetir-ho, és amb la reducció de la pressió fiscal. Hem aconseguit créixer lleugerament en 
el pressupost, hem aconseguit decréixer en la pressió fiscal i aquest és el camí a seguir. Si tothom paga, 
tothom pagarà menys. 
 
I ja per concloure aquesta primera intervenció, el que sí que voldria és entrar a l’apartat d’agraïments. 
Agraïments a totes les persones que han col·laborat en la confecció d’aquest pressupost, des de tots els 
departaments de la casa, des de tots els regidors i regidores que han sabut comprendre les prioritats de 
la ciutat i han sabut moltes vegades cedir per a que un altre company pugui desenvolupar uns altres 
projectes. I especialment, també als departaments de Direcció Tècnica, d’Intervenció i de Tresoreria, 
que són els qui més de prop han pogut seguit i acabar d’elaborar aquest pressupost que tenen a mà per 
a la seva consideració. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Gràcies senyor alcalde. Senyor alcalde, senyores regidores,  
senyors regidors, ciutadans i ciutadanes, no crec dir res nou quan afirmo que aquest Ple, el Ple dels 
pressupostos, és el Ple més important de cada any.   
 
Aquí i ara comencem el debat envers el marc jurídic, el marc econòmic - social i el marc polític de la 
ciutat de Tortosa, de la nostra ciutat, per el proper any 2016. I vull començar aquest debat per senyalar 
tres singularitats: Primera, en aquest any coincideixen dos plens molt importants per a la vida d’un 
municipi: aquest del pressupost i el Ple de la constitució del nou Ajuntament que va tenir lloc i vam viure 
el juny passat.  
 
Per tant, aquest Ple que deliberarà envers el primer pressupost és el primer Ple de la legislatura del 
2015-2019 en el que es tractarà el tema fonamental del pressupost.  
 
Per últim, un tercera singularitat que exposo sense cap tipus d’ànim, de cap tipus, eh –que consti–, 
però que convé recordar als efectes que convinguin, és que en aquest Ple es compleix un any d’aquell 
famós Ple dels pressupostos 2015 en el que tota l’oposició, dreta i esquerra unida, sense cap previ 
acord ens en vam anar d’aquest Ple. 
 
Dit això, manifesto que és de rebut felicitar a tots els funcionaris i a tots els treballadors de l’Ajuntament 
que han participat en l’elaboració d’aquest pressupost, en una feina que sempre és difícil, sempre és 
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laboriosa des de la situació o la realitat financera del nostre Ajuntament i des de la crisi econòmica 
externa, com a cap visible de tots ells hi ha que felicitar al regidor d’Hisenda i també, en la part i funció 
que li pertoca, a l’interventor de l’Ajuntament, al personal integrant de la Intervenció i de la Tresoreria. 
 
En temps excepcionals calen mesures excepcionals i seria bo que tots units tiréssim del carro municipal. 
Cal entendre i assumir que la unió fa la força en tot, i repeteixo i subratllo: en tot, i això també és 
predicable –lògicament, com estic esposant– en l’elaboració dels pressupostos. 
 
Tanmateix, i com també he fet en altres anys en aquest Ple, demano –i ho fet, he demanat– el 
desenvolupament pràctic del concepte de pressupostos participatius, és a dir, aquells en els que la 
ciutadania participa, en tot o en part, en la fixació, en l’execució i en el control de tot o part dels 
objectius pressupostaris anuals. Avui, estem veien com aquest concepte de pressupostos participatius 
es ja una realitat en altres municipis, en altres institucions del món local ebrenc, i inclús més enllà del 
nostre territori ebrenc. 
 
Tanmateix, cal valorar que aquests pressupostos no responen a cap Pla estratègic de la ciutat, com 
també, no sols jo sinó altres membres de l’oposició, en altres plens de pressupostos i altres plens hem 
demanat d’una forma insistent. No parlo d’un PAM, existeix el Pla d’actuació municipal. Parlo d’un Pla 
estratègic de la ciutat emparat, dinamitzat, mogut en base al pressupost anual o interanual de Tortosa. 
Parlo d’un Pla que, partint de les oportunitats i actius que té Tortosa, es planifiqui pressupostàriament a 
10 o 15 anys, analitzant quins sector econòmics poden tirar endavant i que hi ha que potenciar per tenir 
resultats significatius per al futur de la ciutat. Penso amb polítiques urbanístiques, amb polítiques 
econòmiques, amb polítiques socials, penso també amb polítiques turístiques com exemples del que 
tindríem que tirar endavant des del punt de vista pressupostari i des del punt de vista del futur de la 
ciutat de Tortosa. 
 
En una primera aproximació, aquests pressupostos són –i no és una crítica, és una realitat– d’un clar 
continuisme, com es fa palès si observem l’evolució dels pressupostos des de l’any 2011 fins aquests 
pressupostos que proposem per al 2016. 
 
Són pressupostos ajustats, lògicament, influenciats per la greu situació econòmica i condicionats per 
les mesures estatals dirigides a ordenar i racionalitzar les hisendes de molts municipis gràcies, i ja que 
dir-ho tot, a les mesures estatals, i tot hi ha que dir-ho –insisteixo–, podem pagar avui en dia als 
proveïdors en un període de dos mesos, quan abans el pagament es dilatava molt en el temps. I tots 
sabem que quan es van aplicar aquestes mesures van aparèixer una quantitat important de factures 
que encara no s’havien pagat. 
 
Cal també esmentar, pels problemes que aquesta situació, bé donat també el problema del sistema de 
finançament de les entitats locals, aquest sistema de finançament que vull recordar que es va aprovar 
l’any 2009 per un partit polític que manava a Madrid i un altre que manava a Barcelona però no el que 
després al 2011 jo represento, el Partit Popular manava, es va aprovar anteriorment, no és un sistema 
que lògicament –i això s’ha dit aquí més d’una vegada– resolgui els problemes que té l’hisenda 
municipal, no la nostra sinó en general de tots els ajuntaments. 
 
Problemes de finançament, problemes d’estructurar un sistema de finançament que encara no tenen 
avui en dia una resposta clara i adient, tant per part del Govern de l’Estat com per part del Govern de la 
Generalitat i, per últim, influenciats, aquests pressupostos s’han tingut que elaborar per la realitat 
financera i la mateixa dimensió econòmica del nostre Ajuntament que reflecteix, malauradament, 
l’actual potencia econòmica i social de la ciutat, de la ciutat de Tortosa. 
 
Anant ja a aprofundir dins del que el temps ens permet, a una valoració més concreta del projecte de 
pressupost, cal destacar les impressions següents:  
 
Primera: L’apartat de l’estat d’ingressos ofereixen un petit augment del 3’69% respecte al 2015, un 
augment ajustat i un augment prudent, hi ha que reconèixer-ho,. Llevat, potser, els percentatges de l’IBI, 
llevat també potser els percentatges que ofereix l’impost envers la circulació de vehicles de tracció 
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mecànica o també les taxes de –i valgui la redundància– la taxa d’escombraries. Llevat tot això, poc 
més és de ressaltar en l’estat d’ingressos com a “novedós”, més enllà de l’expressat en els mateixos 
pressupostos. Hi ha que agrair, penso jo com a ciutadans, la congelació de totes les taxes i preus 
públics que fa l’equip de Govern en aquest pressupost, que fa de forma general, excepte amb el que és 
la taxa per recollida de residus sòlids urbans, que en realitat creix però en una proporció, en un 
percentatge baix. 
 
Segona: En l’apartat de despeses o en l’apartat de l’estat de les despeses cal penso jo valorar molt 
positivament l’esforç en incrementar la vessant social del pressupost mitjançant l’increment de les 
aportacions a entitats que treballen amb col·lectius desfavorits –aquí al pressupost s’esmenten: Càritas, 
Creu Roja, el menjador social de la Puríssima, etc., etc. – i estenent per exemple –i aquí s’ha debatut 
alguna vegada– el campus i els menjadors escolars, més allà de la temporada d’estiu pròpiament dita i 
s’introdueix la seva extensió a altres temporades de l’any. O, per exemple, –ho ha dit aquí el regidor fa 
un moment– la introducció del tiquet fresc. Tot i essent correcte, jo ho veig correcte i ho alabo, i em 
pareix molt bé aquest increment de la postura de l’Ajuntament respecte a la situació social que estem, 
malauradament, vivint, tot i essent correcte, inclús afegint l’acció social per a la vessant dels ingressos 
en forma de bonificacions ficals, que les hi ha, i hi ha que reconèixer que des del punt de vista dels 
ingressos també l’equip de Govern està intentant millorar el tractament de les classes socials més 
desafavorides, creiem que Tortosa tindria que fer un plus d’esforç en favor de la ciutadania més 
desfavorida, allunyant-se del concepte de política de beneficiència i apropant-se a un pressupost de 
reconeixement clarament de drets socials. 
 
Tercer apunt que jo fico en aquest moment davant de vostès: La partida d’inversions evidencia les 
escasses possibilitats d’inversió potent que tenim ja que, dintre d’ella, la partida més important és la 
dedicarem –900.000€– a la reforma del Pont de l’Estat. Això, més que una inversió..., és una inversió, 
lògicament, però els diners ens vénen de fora, els diners ens vénen d’una subvenció de la Diputació 
que, a més, com diu l’informe de l’Interventor, tampoc és que estigui correctament pressupostada. 
Existeix, lògicament, no ho fico en dubte. I s’aplicarà, lògicament, i no ho fico en dubte, però no és una 
inversió pròpia, generada per nosaltres, sinó que ens ve de fora. 
 
No obstant, la voluntat de millora expressada en les inversions, en les EMD’s –com jo he llegit– o en els 
pobles del voltant i/o, per altra part, en el manteniment i millora de la via pública –com tot seguit 
seguiré expressant– cal, doncs, reconèixer l’esforç que ha fet l’equip de Govern. 
 
I un punt molt lleuger, però per a mi és important: aplaudeixo la referència al tema de les piscines que 
en la memòria del senyor alcalde apareix. Ja és bo això, ja és bo, està allí i això vol dir que l’alcalde 
d’alguna forma es compromet, de forma expressa, per escrit a aquest tema que ha donat tant que 
parlar i tant que discutir a aquest Ple, per exemple, no està oblidat i espero i desitjo i demano que es tiri 
cap endavant el més prompte possible. 
 
Quart suggeriment o quarta valoració: L’esforç en l’apartat del manteniment de la ciutat, i especialment 
dintre d’ell els nous contractes (contracte de transport públic, que també avui s’aprovarà segurament, 
els contractes de neteja, recollida de brossa, contractes de jardineria, manteniment de parcs i jardins, 
contractes d’enllumenat) això és evident, no?, i això és una millora en el manteniment de la nostra 
ciutat, però passa com amb les ajudes a les classes més desafavorides, malgrat tot aquest esforç que 
és evident, Tortosa encara té zones que estan a fosques o que tenen molt mala il·luminació, zones on la 
neteja no s’evidencia per la seva pulcritud i zones en què el paviment, etc., doncs, està... no és –no 
totes, eh, això està clar, però bé– que encara hi ha deficiències. Que també és lògic, en una ciutat no 
podem pretendre que tot estigui perfecte i a la última. 
 
La cinquena valoració és l’aportació de l’Estat. Digui el que digui el senyor alcalde, ja ens ho va dir l’any 
passat en aquest tema i si vol, doncs, ja en el moment que es presentin les liquidacions, doncs ja 
veurem en què queda l’aportació de l’Estat. Però avui per avui es manté en set milions sis-cents i pico 
mil euros, com la primera de qualsevol de les aportacions fetes per qualsevol de les institucions que li 
van molt per darrera. Mirem l’evolució d’aquesta aportació –jo tinc aquí un “estadillo” de tots els anys 
des de que estic a aquest Ple– i és una evolució constantment a l’alça. I també podríem mirar si vostè 



                                   

 
 
 

-  Pàg. 17 / 82 -           JACE / sbh 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

vol la valoració que vostè va fer al Ple de l’any passat, que era una valoració molt positiva per a 
l’aportació de l’Estat a les finances de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Sisena valoració: la reducció de l’endeutament. Això és un altre punt que jo considero a favor de l’equip 
de Govern, ja que en ell es fa un treball notable i feixuc. Jo reconec que reduir l’endeutament que tenim, 
que és fort, és important, és una tasca, doncs torno a dir, notable, feixuga, donada la situació general, 
tant externa com interna, de tipus econòmic i financer de l’Ajuntament de Tortosa, encara que seria bo 
afegir la seva evolució en aquest pressupost. És a dir, una vegada ja sabéssim com s’han liquidat els 
diferents elements del pressupost, en aquest concretament veure què és el que realment hem pogut 
amortitzat cada any. Que es pot veure, però seria bo a efectes d’informació per a la ciutadania, que pot 
veure tot això que avui estem parlant ho podrà veure en un exemple de transparència per a mi 
important de l’Ajuntament de Tortosa, podrà veure a la web de l’Ajuntament de Tortosa, seria bo per a 
no tenir que fer números i investigacions i tal, que li miréssim, que li fiquéssim com ha anat amortitzant-
se realment el deute de l’Ajuntament de Tortosa. Torno a dir, és un esforç important i encomiable.  
 
El setè suggeriment o valoració és l’informe de la Intervenció. L’informe de la Intervenció junt amb la 
memòria de l’alcalde són claus per entendre el pressupost.  
 
Com abans, donada l’escassetat de temps expositiu i donat que tota la documentació apareixerà, com 
he dit, a l’abast públic en la web de l’Ajuntament, ressalto sols alguns petits punts d’aquest informe de 
la Intervenció: 
 
L’interventor, llevat d’alguns retrets en relació a l’incompliment d’alguns límits en determinades masses 
salarials, així com l’existència de discrepàncies entre l’annex de personal i la plantilla que es proposa 
aprovar en aquest pressupost que avui estem debatent, bé, són retrets de certa importància però bé, 
que tampoc és una cosa molt destacable, no? El que sí que és important és, per a mi, és que, com diu 
la Intervenció, la quantia total destinada a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva –que és el normal quan s’estan donant subvencions– que és de 187.500€, mentre que la 
quantia total destinada a subvencions nominatives –que tindria que ser una excepció en aquests 
casos– és de 559.327€. La llei exigeix aquesta darrera com a excepcional –la nominativa– i aquella –la 
competitiva– com anormal. I, a més, també assenyala la manca d’un pla estratègic de subvencions, tal 
com estableix també la llei i que jo crec que seria prou interessant que l’Ajuntament de Tortosa tingués 
aquest instrument d’administració. 
 
L’informe fa consideracions d’ordre comptable que no s’estan complint. Tampoc són, torno a dir, de gran 
consideració, eh –per les meves paraules tampoc prenguéssim la cosa com si això fos “l’acabosse” – i, 
tanmateix, proposa avaluar la capacitat de GUMTSA per si pot seguir la seva activitat, donades les seves 
minses fons de finançament. 
 
Falten també, diu, convenis de col·laboració o documents que impliquin compromisos en ferm per part 
de les administracions atorgants de determinades subvencions com, per exemple, la subvenció per fer 
el Pont, la modificació del Pont de l’Estat, allí les cita una darrera l’altra i diu que, clar, que fins que no 
es tinguin a la mà, no convé ficar-les a un pressupost. 
 
L’informe –i amb això ja acabo– l’informe de l’interventor és favorable envers l’aprovació inicial del 
pressupost 2016. Això, junt amb el fet de que el pressupost compleix amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i que la ràtio d’endeutament estarà – és una previsió raonable– per baix del límit que 
estableix la legislació i, a més, acceptant que el pressupost, en conjunt, manté un equilibri difícil però 
correcte i demostra la voluntat d’esforç per corregir les situació critiques de les finances del nostre 
Ajuntament, el nostre posicionament serà favorable a aquests pressupostos. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Dalmau, òbviament, gràcies pel vot 
favorable. 
 
I jo voldria contestar-los a tots vostès. Intentaré no ser molt exhaustiu i, per tant, si em salto alguna 
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cosa i volen aclariment a posteriori, jo no tinc cap inconvenient en fer-ho. 
 
Ha començat amb l’idea d’incorporar el concepte de pressupostos participatius, com han fet altres 
municipis. Jo li diria que el concepte de pressupostos participatius ja li dic jo que sí en la mesura que 
tinguéssim un volum suficient de recursos per fer-los en l’àmbit de les inversions. 
 
També li diria que jo no he vist als municipis que vostè esmentava al voltant, sense anomenar-ne cap, 
cap dels que a mi m’agradaria, perquè han de ser pressupostos que no siguin condicionants, que 
puguin triar, i a un pressupost de 33.000.000€ donar a triar 150.000€ seria fer rentar la cara, per tant, 
no és realista. Però en tot cas, és un plantejament que no descartem d’incorporar-lo al llarg del mandat 
en la mesura que doni possibilitats de disposar de més recursos per a inversions i que després siguin 
aquells conceptes que beneficien per igual a tota la ciutat perquè sinó, al final, en ciutats grans –en un 
poble no– però en ciutats grans s’acabaria invertint només als llocs on hi ha més població. En tot cas, ja 
tindrem ocasió de parlar-ne, no per a aquests pressupost, però per a pressupostos futurs. 
 
També m’apunta –jo m’ho emprenc com un complit– que són uns pressupostos continuistes en relació 
al 2011. Jo li he de fer dos matisacions: hi ha elements significatius que no són, que no indiquen 
continuïtat, algun l’ha esmentat el regidor. Primera, la congelació salarial desapareix. Per què? Perquè 
se’ns donava aquesta possibilitat que no teníem altres anys amb els Pressupostos generals de l’Estat i, 
per tant, hi haurà un creixement dels salaris de l’1% als treballadors de la casa.  
 
Segona: es recupera la paga extra que per llei es va suprimir al desembre del 2012 i que va ser 
retornada en un 25% l’any passat, en un 25% aquest any i pressupostem l’any que ve aquest 50% 
addicional.  
 
Tercera característica important: que no són continuistes, que també ho ha dit el regidor, ja deixem 
d’amortitzar aquelles places que quedaven sense cobrir per jubilació. Això representa només aquest 
any 6 places que, en altres pressupostos i segons preveia el Pla d’ajustament, s’havien d’amortitzar. 
Les coses estan millor del que preveia el Pla d’ajustament, tenim la possibilitat perquè ens permet els 
Pressupostos generals de l’Estat de fer-ho i, per tant, aquestes places les cobrirem. Per tant, en això 
tampoc podem dir que som continuistes. 
 
Sí que som continuistes en la banda de la contenció de la pressió fiscal, o la reducció de la pressió 
fiscal i incrementar els ingressos –que després li comentaré–, i són continuistes en el concepte de 
reduir l’endeutament. Estem situant l’endeutament per sota del 75%, això en aquesta casa no ho 
recordava ningú i això té una conseqüència molt important, i aquí tampoc no són continuistes els 
pressupostos. Les quantitats que es dediquen a capítol 3, que són despeses financeres, el que paguem 
als bancs pels diners que ens han deixat es redueix de forma significativa, arribant també a quotes que 
no es recordaven a la casa des de fa no anys, sinó ja parlaria ja de dècades, i miri que ha anat 
evolucionant. Per tant, el tema del continuisme amb una certa relativitat. 
 
Després ha fet esment –jo crec que això ha degut de ser un lapsus– en quant que diu que aquest 
sistema de finançament local va ser pactat a l’any 2009 amb dos governs, un a Barcelona i un a 
Madrid, que no tenia el PP. Això va ser el sistema de finançament autonòmic, però el sistema de 
finançament local, dissortadament, no data del 2009 malgrat hi ha hagut petites reformes, aquest 
sistema és molt anterior i, de fet, en aquell moment quan es va aprovar la Llei d’hisendes locals, si no 
recordo malament, sí que estava el Partit Popular –crec que era al 2004– al Govern a Madrid. Però en 
tot cas, aquí coincidim tots que s’ha de reformar perquè els recursos que reben els ajuntaments són 
inferiors. 
 
En quant al comentari que vostè ha fet, aquells 7 o 8 comentaris concrets, n’intentaré contestar algun 
en quant als ingressos. Als ingressos diu que hi ha un augment a l’IBI. Jo diria que l’IBI aquest any l’hem 
tingut congelat. I en quant a previsions d’ingressos nosaltres fem una previsió molt conservadora. Molt 
conservadora per què? Perquè estem fent una previsió de 9.030.000€ i l’any passat teníem una 
previsió de 9.034.000€. A data d’avui portem drets reconeguts de l’IBI de 9.295.000€. Entenem que 
pot haver-hi alguna baixa d’aquí a final d’any i, per tant, fem una estimació que a final d’any tindrem 
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uns drets reconeguts de 9.145.000€. I pressupostem 4.000€ menys que l’any passat per un principi 
absolutament de prudència. En altres moments en aquesta casa els pressupostos d’ingressos es feien, 
s’inflaven moltíssim, era una altra tàctica, era una altra tècnica pressupostària i així també podies 
pressupostar moltes despeses. Nosaltres pressupostem molt ajustats als ingressos ja des de fa uns 
anys i, com podran comprovar a les liquidacions, l’encertem molt, inclús de vegades liquidem més 
ingressos dels previstos.  
 
Per tant, això es pot transmetre igual a la taxa de recollida d’escombraries. La taxa de recollida 
d’escombraries nosaltres l’any passat teníem una previsió de 2.350.000€. Aquest any fem una previsió 
de 2.345.000€. Fem un pelet menys, 5.000€ menys, i vostè em pot dir: home, però si el rebut de 
l’escombraria, de les escombraries el baixem un 1%, com és que no baixem aquest 1% respecte a les 
previsions? Per què? Perquè nosaltres, a hores d’ara, de rebut de la brossa ja portem liquidats 
2.332.000€. I malgrat baixarem un 1%, fem una estimació de que, donat que estem incorporant noves 
unitats al padró, el que estarem fent és que pagant menys –com deia abans el regidor–, cadascú 
pagarà del seu rebut de brossa un 1%, en total serem capaços de créixer la recaptació. No vol dir que 
paguéssim més, paguem un 1% menys de brossa, però en total, com que hi haurà gent que fins ara no 
pagava i que l’anem descobrint –no sé si és la paraula, però que l’anem incorporant– això fa que creixi. 
 
En quant a les despeses, com vostè diu, incorporem unes despeses addicionals que diu: vostès n’han 
parlat molt aquí al Ple respecte al tema d’ampliar els campus per als nens, més enllà del mes de juliol. 
Jo el que vull recordar és que –perquè amb això s’ha creat molta polèmica– és: això fins fa molts pocs 
anys no n’hi havia a Tortosa, qui va implementar el del mes de juliol va ser aquest Govern. I el que 
alguns grups reclamaven –arrel de que nosaltres havíem ficat el juliol– és també l’agost. I se’n 
recordarà vostè que vam tenir una agra polèmica aquí i els hi vaig dir: sí, se’n recorden de l’agost, però 
no se’n recorden de Nadal ni de Setmana Santa. Doncs, aquí en aquest pressupost no està l’agost, sinó 
que està l’agost, està el setembre, està el Nadal i està la Setmana Santa. Per tant, és una partida 
important que incorporem i que també és fruit del pacte de governabilitat que vam firmar amb el grup 
municipal d’Esquerra Republicana. 
 
A la vegada, de les altres coses que ens ha dit, diu: fem un esforç en la política social i les inversions, 
encara que són escasses. Segur. És allò de que quan més sucre, més dolç. Evidentment, a nosaltres 
ens hagués agradat ficar més diners en tot, inclús en festes per al senyor Domingo Tomàs, també ens 
agradaria més diners, però no podem perquè estem fent un pressupost amb uns ingressos ajustats i 
perquè entenem que hem de seguir aquesta política de rigor en la despesa i, sobretot, deixar les mans 
lliures de cara als futurs gestors. Futurs gestors que també és aquest Govern al llarg dels propers 3 
anys per poder decidir quines són les prioritats, sense recórrer constantment a l’endeutament. 
 
Respecte al tema que ha fet de l’aportació de l’Estat, jo sí ho vaig reconèixer. Després m’he tingut que 
desdir una miqueta perquè, si vostès recorden, ha arribat la liquidació de la participació en tributs de 
l’Estat corresponents al 2013, i la liquidació que ha arribat ara al 2015 ha estat negativa amb 
400.000€, és a dir, d’aquelles xifres que vam dir, 400.000€ l’Estat ens els va avançar però ara ens 
demana que els tornem. Hem contemplat que aquí n’hi ha una part d’aquesta devolució, d’aquests 
400.000€, però no tots.  
 
I també recordar que, al final, l’Estat ens dóna aquests diners en funció dels tributs de l’Estat recaptats 
també al propi municipi. Aquí hi ha un doble sistema de finançament: els de majors de 75.000, que 
aquests sí que participen directament de l’IRPF i l’IVA pagat al seu municipi, i els de menys de 75.000, 
que participem de la recaptació i de l’IVA de forma global. Però que en tot cas, aquests diners, aquests 
7.000.000€ que arriben per participació en tributs de l’Estat com a transferència són diners que també 
hem pagat prèviament els tortosins i les tortosines. 
 
En quant a la reducció d’endeutament, coincidim i no li he de dir res més. 
 
En quant a l’informe d’Intervenció sí, un tema en quant al tema de les subvencions o les transferències 
de lliure concurrència. Aquí hi ha un problema. Vostè m’agraïa i, a més, era voluntat així de l’equip de 
Govern, que haguéssim incrementat els recursos per al menjador de Càritas i que haguéssim 
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incrementat els recursos per a la Creu Roja, i que haguéssim incrementat –això no ho deia vostè, ho 
deia el regidor– els acords amb una entitat per subvencionar una part del procés de participació, del 
procés d’intervenció comunitària intercultural, que abans finançava íntegrament la Fundació la Caixa. 
Clar, per fer això l’única forma que hi ha és establir subvencions nominatives al pressupost, 
transparents al 100%, però nominatives. Per què? Perquè si jo he de donar uns recursos a Càritas –per 
ficar una entitat– li he de donar a Càritas. No li puc dir a Càritas: trauré una línia de subvencions, vine i 
participa. Això és el que li intentàvem explicar a l’interventor.  
 
Si nosaltres tinguéssim una gran borsa de subvencions, aquestes subvencions nominatives quedarien 
absolutament diluïdes en quant al percentatge. El problema és que les quantitats que podem destinar a 
subvencions de lliure concurrència són relativament poques. Però en tot cas, per poder clarificar això, i 
donat que és la primera vegada que ens ho demana –ja li vaig dir que si ens ho hagués demanat 
aquest any ja ho haguéssim fet aquest any–, el Pla estratègic de subvencions –que diu que requereix– 
ja he donat instruccions per a que el comencin a redactar i que al llarg de l’any que ve poguéssim tenir 
aquest Pla estratègic de subvencions. I allí també constarà que determinades subvencions, sobretot a 
entitats en caràcter molt concret, hi ha de figurar. O en altres que responen a acords que es van fer en 
el seu moment i que els hem de complir. Aquest any, per exemple, es paga l’última quota corresponent 
a l’aportació al Club de Futbol de Remolins Bítem pel canvi de la gespa artificial que es va fer fa 10 
anys. Clar, aquesta és nominativa perquè no els hi puc dir “veniu, malgrat tinguéssiu un conveni de 
l’Ajuntament de fa molt de temps”. Per tant, això estem d’acord, farem el Pla estratègic, però canviar 
aquest percentatge no és gens fàcil. 
 
Per tant, en tot cas jo penso que li he intentat respondre a algunes de les coses que m’ha comentat. Jo 
li vull agrair molt sincerament aquest vot positiu, que l’entenc com un vot de confiança i esperem que, a 
mesura que anéssim liquidant els pressupostos, també pugui veure que ho estem fent d’acord als 
pressupostos aprovats. Hem aprovat ara, bé, aprovarem avui aquest, d’aquí a poc temps liquidarem el 
del 2015 i, sobretot, en quant a les previsions d’ingressos veurà que s’ajusten molt a la realitat. En tot 
cas, moltíssimes gràcies per la seva aportació. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Molt bona tarde. Bé, en primer lloc, reconèixer que els 
ajuntaments estan infrasubvencionats, infradotats a nivell econòmic, i s’ha de lamentar perquè són la 
institució, l’Administració pública que és més propera a la ciutadania i que, per tant, és la que abans 
detecta les necessitats i la que és més àgil a l’hora de suplir aquestes mancances a nivell social, i més 
en la situació en la que estem. I suposo que el portaveu del PP es referia, precisament, a aquesta 
aportació de l’Estat que es diu la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que va 
aprovar el seu partit no fa molt i que, si ja era delicada la situació, doncs, el que ha fet aquesta Llei és 
estrangular més a les administracions locals i dificultar encara més que es pugui atendre les 
necessitats més bàsiques de la societat, suposo que era això al que es referia com a aportació de 
l’Estat. 
 
Dit això i, per tant, l’esforç que qualsevol ajuntament ha de fer actualment per poder garantir uns 
mínims serveis socials, nosaltres entenem que aquests pressupostos –i per això votarem que no– no 
ens agraden en diversos àmbits. 
 
El primer és que un percentatge massa alt del pressupost –més d’un 50%– és gestionarà seguint 
criteris de gestió privada i, per tant, no de gestió pública, amb les empreses municipals. 
 
També, en segon lloc, ens haguera agradat, ja que tenim un Ple en el que la majoria de regidors i 
regidores en el seu programa electoral parlaven de pressupostos participatius, doncs, que ja s’haguera 
iniciat aquest procés. Reconeixem que des de que es va constituir aquest nou Ajuntament donàrem el 
benefici del dubte de que no ha hagut temps, però esperem que cara a l’any que ve –com ja s’ha dit 
aquí, és veritat que encara que no hi hagin molts recursos per distribuir, el fet d’anar creant una cultura 
participativa encara que sigui amb pocs recursos i que no és una qüestió fàcil que es farà d’un any per 
a l’altre–, el fet de que es comenci a treballar en aquesta línia considerem que s’hauria de, atenent que 
la majoria de regidors i regidores ho portaven incorporat al programa i que, fins i tot, en altres municipis 
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Convergència i Unió ja ho està fent, com a mínim generar aquesta cultura democràtica. 
 
I en tercer lloc, també considerem que, tot i que s’ha fet l’esforç a nivell social i ho reconeixem de que hi 
ha més inversió social, la pregunta és: és suficient? I, evidentment, per atendre la situació d’emergència 
social, nosaltres entenem que no és suficient aquest esforç. 
 
Per parts. Respecte al 51,4% del pressupost que es gestiona per les empreses municipals amb criteris 
de gestió privada i, per tant, vol dir que més de la meitat del pressupost no es fiscalitza com a nosaltres 
ens agradaria. Dir que a nosaltres ens preocupa molt, si em permeten la broma, com es gestionen i qui 
gestiona els nostres diners i els nostres recursos, no?, que és molt important com es gestionen perquè 
quanta més transparència, quanta més fiscalització hi hagi, doncs, entenem que més diners públics hi 
haurà per a inversió social. I per altra banda, també el qui els gestioni, i nosaltres entenem que millor 
des de l’administració pública que des de gestors que moltes vegades no tenen el criteri públic com el 
primer. 
 
Ens diran, perquè és un tema recurrent, que els serveis continuen essent públics, tot i que la gestió 
sigui privada, perquè els diners són públics, que la ciutadania no paga per aquests serveis. Però el 
model pel que es regeixen és un model de dret privat, de dret mercantil i les empreses que s’han 
constituït són empreses mercantils o societats anònimes, i això fa que nosaltres entenem que no estan 
igual de fiscalitzades i no actuen amb la mateixa transparència que es faria des d’un organisme públic. 
Posarem un exemple, que ja sabem que no els agrada, que és el cas d’Innova i que hi ha més de 50 
persones imputades o, fins i tot, amb un deute que ha girat a l’Ajuntament per aquesta manca de 
transparència i de gestió poc fiscalitzada. Però és que també tenim aquí a l’Ajuntament el cas...., a 
l’Ajuntament no, perdó, a Sagessa el cas de Coslado, el cas de les ambulàncies Baix Ebre en el que el 
jutge especificava o deia que sembla fet expressament –parlava de Sagessa– per dificultar el control 
públic de la seva gestió. I resulta que en aquests pressupostos, Sagessa i Ginsa, que és l’empresa que 
s’encarregarà de les tasques administratives de Sagessa, gestionarà el 32% del pressupost municipal, 
més de 21 milions. 
 
Entenem que aquest model de gestió que nosaltres portem denunciant ja des de fa més de tres anys, i 
que ara que estem als consells d’administració de les empreses municipals constatem, per exemple, 
certes irregularitats que en la gestió de Sagessa i Ginsa s’han detectat en quant a la contracció i 
adjudicació de serveis, de subministraments i d’obres, doncs, són exemples de perquè aquest model de 
gestió a nosaltres no ens agrada, i per això es va fer una llei de contractació pública que, precisament, 
defensava els interessos de l’Administració pública per garantir la neutralitat i evitar favoritismes, però 
també per assegurar que la despesa pública fóra la mínima possible. I en canvi doncs, ens trobem que 
aquest model facilita irregularitats que no sabem quants diners han costat als ciutadans de Tortosa i 
ciutadanes, però són irregularitats que són manifestes. 
 
Per això, un dels primers blogs pel que no ens agrada aquests pressupostos és la excessiva part, 
partida que es gestiona amb criteris que dificulten la fiscalització i la transparència d’aquests recursos. 
 
La segona part és la part que fa referència als pressupostos participatius, que ja s’ha parlat aquí. 
Consta al Reglament de participació ciutadana, diu que la implicació de la ciutadania en la vida 
col·lectiva no s’ha de limitar a l’elecció cada 4 anys dels seus representants a l’Ajuntament, sinó que cal 
avançar cap a una democràcia participativa que accepti i reconegui un major protagonisme dels 
ciutadans en la construcció col·lectiva de la ciutat i en les decisions que l’afecten. 
 
Entenem que els pressupostos participatius són una eina per apropar l’Ajuntament a la ciutadania i per 
apropar la ciutadania a l’Ajuntament. I creiem que si realment es vol treballar en uns pressupostos 
participatius s’hauria de començar a treballar ja en garantir que els pressupostos del 2017 puguin 
parlar de pressupostos participatius i no esperar-se al mes d’octubre o setembre per dinamitzar 
aquesta qüestió. 
 
Ja hem comentat abans que és una qüestió que Convergència i Unió, a l’oposició o al govern, ja ha fet 
en alguns ajuntaments com, per exemple, a Deltebre. I que encara que la partida no sigui molt alta, 
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simplement el fet de fomentar aquesta cultura participativa i de reunir a la ciutadania en qüestions 
cabdals per a la ciutat com aquesta, doncs, ho entendrem com una mesura positiva. 
 
I ja que la ciutat i l’Ajuntament de Tortosa va ser guardonat amb el Premi a la Qualitat i Transparència 
atorgat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, demanem que quan 
tècnicament ja sigui possible els pressupostos es publiquin íntegrament en la web de l’Ajuntament per 
facilitar si hi ha ciutadans o ciutadanes que vulguin fer les seves al·legacions o, simplement, per 
comprovar on es destinen els diners de la ciutat, doncs, que ho puguin comprovar d’una manera més 
senzilla i fàcil com és a través de la web. 
 
Una tercera qüestió, que és de caràcter més ideològic que polític, però no oblidem que continuem 
pagant 900.000€ a la banca per interessos, una banca que la major part d’aquests diners rep del Banc 
Central Europeu a un interès ínfim i que, en canvi, després cobra a les administracions un interès molt 
superior. És aquesta banca que vam rescatar amb diners públics o que ha estafat amb preferents i 
altres qüestions a la ciutadania i que també estafa a les administracions públiques cobrant uns 
interessos que nosaltres creiem que són il·legítims. 
 
També hi ha una part important del pressupost que es destina a amortitzacions i que nosaltres ja fa 
temps que diem, ens qüestionem com és possible que a nivell de Tortosa, veien els serveis socials que 
té, veien les infraestructures que té Tortosa, com és possible que es pogués arribar a aquest nivell 
d’endeutament que ha hipotecat la inversió social en la ciutat en els últims anys. 
 
Fem aquesta denúncia i creiem que s’hauria d’auditar el deute perquè considerem que una bona part 
d’ell seria il·legítim i no caldria destinar aquells diners a aquesta cosa que nosaltres anomenem la màfia 
de guant blanc.  
 
Per acabar, estem progressant cap a uns pressupostos..., reconeixem l’esforç que es fa cap a un 
pressupost més social, però el considerem insuficient, creiem que la situació d’emergència social que 
viu la ciutat no fa aquestes mesures com a suficients per garantir que tothom pugui menjar cada dia a 
casa i per garantir que tothom pugui tenir unes condicions de vida dignes. 
 
Els serveis socials a la ciutat estan desbordats perquè la situació d’emergència social és greu i 
necessitaríem més recursos. Tenim un menjador social que actualment no obre tots els dies de l’any i 
és una cosa que també ens hauríem de plantejar. Reconeixem l’augment de les atencions benèfiques 
però tornem a insistir que no són suficients. I també, com reconeixen les entitats que es dediquen a 
donar cistelles a les famílies, l’aportació que fan, tot i que ha augmentat, no és suficient per cobrir el 
que hauria de ser la necessitat d’una família durant el mes. 
 
Entre les partides que nosaltres considerem més altes, i com a CUP Alternativa Ecologista, a més, 
agafem el compromís de que en una assemblea que obrirem a la ciutat farem unes al·legacions al 
pressupost per presentar-les en el termini que contempla la llei, considerem excessiu que es destinin 
44.800€ als grups polítics, creiem que es podria reduir perfectament en un 50% aquesta partida. 
Considerem també excessiu que l’assistència als òrgans de Govern siguin 342.000€ i creiem que 
també es podria reduir de manera molt significativa aquesta partida. També considerem excessiu i 
innecessari els càrrecs de confiança o eventuals que hi ha a l’Ajuntament, més el del gestor de 
Tortosasport i que seria una quantitat de diners també important per dedicar a inversió social. De la 
mateixa manera que creiem que, tot i que ja s’ha fet esforç per reduir les comunicacions postals, 
encara podríem “apretar” en aquest àmbit perquè, tot i que no siguin partides importants, creiem que 
és significatiu que quan la ciutat o una bona part de la ciutat està patint aquesta situació d’emergència 
social i dificultat, hi ha coses que no es podrien permetre i per això pensem que tant en comunicacions 
postals –38.000€, tot i que s’ha fet una rebaixa considerable respecte l’any anterior– és excessiu; 
9.000€ en llums de Nadal, doncs, també pensem que és excessiu per al moment en el que estem; o 
28.000€ en protocol, doncs , creiem que hi ha altres coses més importants en la ciutat que aquestes 
qüestions. 
 
Per altra banda, és un criteri més ideològic però el Tribunal de Comptes reconeixia ja fa uns anys que 
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els serveis que es gestionen directament i que, per tant, són municipalitzats poden suposar fins un 30% 
d’estalvi per als municipis. I el concepte 22799 que parla de serveis a altres empreses i que arriba 
quasi a 6.000.000, creiem que en molts casos hi ha serveis que es podrien gestionar directament des 
de l’Ajuntament i que significarien un estalvi important que podríem dedicar a inversió social. 
 
Per altra banda, trobem a faltar alguns àmbits com, per exemple, que ens han fet arribar un Pla 
d’actuació i uns diners destinats a reduir barreres arquitectòniques a la ciutat perquè les actuacions 
que s’han fet són insuficients i creiem que hem d’estar atents a les necessitats d’un col·lectiu que 
qualsevol mesura que puguem adoptar a nivell de ciutat és bàsica per millorar la seva qualitat de vida i 
que, en això estarem d’acord totes les persones que estem aquí, tenen tot el dret del món a poder, eh?, 
tenir les millors condicions de vida que pugéssim garantir, eliminant barreres arquitectòniques, que són 
mesures que tampoc tenen un gran cost. 
 
I trobem també a faltar en aquests pressupostos en els que s’ha parlat de que es fa un esforç a nivell 
de promoció turística de la ciutat, però trobem a faltar també una aposta clara –perquè Tortosa 
necessita una aposta clara– per potenciar un nou model de teixit productiu per potenciar el sector 
primari i la seva transformació a nivell de Tortosa, que nosaltres entenem que és l’únic camí que tenim 
per generar riquesa i ocupació a la ciutat. I també una potenciació o buscar eines per potenciar l’ús 
d’energies alternatives, que tampoc veiem que en aquests pressupostos es contempli. 
 
Per aquests motius que he esmentat, el grup de CUP Alternativa Ecologista votarà en contra dels 
pressupostos. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Rodríguez. També intentaré 
contestar-li amb certa brevetat, malgrat també és possible que em deixi alguna cosa i estic a la seva 
disposició per si després li he de clarificar. 
 
Jo no estic tan d’acord amb el concepte de que l’Ajuntament està infrasubvencionat com que està mal 
finançat. A vegades no tot ha de venir, jo sóc dels que penso que les subvencions quant menys, millor. 
Cada nivell d’Administració ha de tenir el que es coneix sota el concepte de coresponsabilitat fiscal, ha 
de tenir la possibilitat d’apel·lar als seus ciutadans a assolir uns ingressos i que els ciutadans percebin 
clarament a qui paguen i després com s’ho gasta. I que, en tot cas, hi hagi un sistema de finançament 
que permeti això. No tot ha de ser només subvencions, sinó jo si se li dóna la possibilitat a les 
corporacions locals –i estic segur de que vostès també estaran d’acord– de poder exigir uns 
determinats impostos i que els ciutadans vegin clarament a qui paguen els impostos i com se’ls gasten, 
segurament és més eficient. Però, en tot cas, això ha d’haver-hi un servei que ho permeti. 
 
Estic d’acord amb les valoracions que ha fet vostè de l’ARSAL, això ens ha “encorsetat” molt més. I 
recordar-los-hi que la mateixa ARSAL en la disposició addicional tercera preveia que els ajuntaments, a 
partir de l’1 de gener del 2016, teníem que deixar de prestar aquells serveis socials, aquells serveis 
educatius i aquells serveis sanitaris que no tinguéssim finançats directament per part de les comunitats 
autònomes o els tinguéssim concertats. Hem rebut una carta del secretari d’Estat per a les 
administracions públiques en la qual deixa sense aplicació aquesta disposició addicional fins que no hi 
hagi un nou sistema de finançament local. Això fa que continuéssim podent prestar els serveis socials 
que no haguéssim pogut prestar –i ara no els hi faré la enumeració però uns pocs a Tortosa– i això fa 
que també poguéssim continuar prestant determinats serveis educatius i determinats serveis sanitaris. 
En tot cas, això no deixa de ser un mecanisme poc ortodox i el que s’ha de fer és modificar –si no 
derogar– l’ARSAL. 
 
Respecte als punts de discrepància que plantegen o els grans punts de discrepància –alguns no són de 
discrepància, sinó de constatació– dir-los-hi el següent. Hi haurà una cosa que, evidentment, no ens 
ficarem d’acord però és un tema de concepte, que és el percentatge del pressupost que vostès diuen 
que es gestiona per part de..... privadament o en conceptes privats. Dir que un 51% es fa amb gestió 
privada és que no correspon a la realitat. És gestió pública. És a dir, no és només qüestió de que sigui 
propietat pública. És propietat pública i gestió pública. 
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Jo, si tinc externalitzat el contracte de les escombraries és provisió pública i gestió privada. Per què? 
Perquè l’està gestionant una empresa privada. Però si jo estic gestionant l’Hospital de la Santa Creu, 
per ficar un exemple, l’estic gestionant, és propietat pública i l’està gestionant una societat pública que 
li té encomanada la gestió a una altra societat pública. Per tant, és d’aplicació la Llei de contractes 
públics? Absolutament. Es fiscalitzen aquest recursos? Absolutament, i estan reflectits a l’informe de 
l’interventor de cada any i es fa una auditoria financera –la que és obligatòria per a qualsevol empresa 
mercantil que vostè anomenava– i una auditoria de compliment que no és obligatòria per a les altres 
empreses mercantils. I, a la vegada, aquestes auditories –que són dirigides, contractades i dirigides per 
la pròpia Intervenció municipal– garanteixen aquesta fiscalització. 
 
L’alternativa quina seria? Que l’Hospital de Jesús es gestionés des del pressupost municipal? És 
inviable. És inviable físicament. No en trobem cap. Fixi’s, fins i tot la Generalitat de Catalunya utilitza un 
organisme com l’ICS, L’ICS és l’equivalent –salvant les distàncies, si em permeten– a la GESAT a 
l’Ajuntament de Tortosa. Per tant, és un instrument que sí que es regeix pel dret mercantil, però no es 
regeix com qualsevol altra societat mercantil, perquè al ser de propietat pública 100% està sotmesa a 
tota la reglamentació que està sotmès l’Ajuntament en quant a la contractació de personal, en quant a 
la contractació de serveis, en quant a les limitacions de creixement de la despesa...., i aquest 
pressupost ens planteja un problema de l’aplicació de la regla de la despesa, precisament, en aquest 
sentit. Per tant, no és gestió privada. És que és propietat pública i gestió pública. I no em cansaré 
d’explicar-ho. 
 
Després diu: Escolti, és que a Innova hi ha no sé quants d’imputats. I? Què té que veure Innova amb 
l’Ajuntament de Tortosa? No té res que veure. Innova ni té res que veure amb l’Ajuntament de Tortosa, 
ni té res que veure en cap de les societats que es gestionen a Tortosa. 
 
Vostè diu: És que, escolti, el cas de les ambulàncies Baix Ebre. Té “algo” que veure això amb 
l’Ajuntament de Tortosa? Té “algo” que veure amb GESAT? Hi ha hagut algun contracte de GESAT amb 
ambulàncies del Baix Ebre que estigui sotmès a qualsevol mínima sospita? No. No. I vostè diu: portem 3 
anys denunciant-ho. Sí, porten 3 anys intentant generar confusió. Vull pensar que és sense cap tipus de 
mala intenció i vull pensar que és amb ganes de.... o des d’una confusió que deuen de portar, però no 
té res que veure això.  
 
Diu: Hi ha irregularitats manifestes. Digui’m quines irregularitats manifestes i els hi explicarem. Hi ha 
irregularitats manifestes en el contracte de subministraments –perquè això va sortir l’altre dia a l’últim 
Consell d’Administració–. Les mateixes que hi havia a l’Ajuntament de Tortosa, exactament les mateixes 
i s’han “solventat” de la mateixa forma, exactament de la mateixa forma. La situació que ens vam 
trobar a l’Ajuntament de Tortosa en quant a la contractació dels subministraments –per a que la gent 
ens entengui: gas, llum i... o gas i electricitat– era la mateixa que hi havia a l’Ajuntament de Tortosa i 
s’ha “solventat” en la mateixa via per part del propi Ajuntament de Tortosa.  
 
Per tant, escolti, el que estaria bé..., diuen: No volem que es gestioni per societats mercantils, l’Hospital 
de la Santa Creu. Bé, puc acceptar-ho. Jo no estic d’acord, però puc acceptar-ho. Digui’m com ho 
gestionarien vostès. Digui: Miri, si la CUP governés a l’Ajuntament de Tortosa això es gestionaria 
directament des de l’Ajuntament. I jo li diria: Això duraria una setmana perquè ho col·lapsarien. Perquè 
l’altra cosa que li hauria de dir és: Digui’m un ajuntament que gestioni una instal·lació hospitalària 
semblant, o la meitat, o una quarta part del que és l’Hospital de la Santa Creu directament.  
 
Ara, una altra cosa és que sigui: No, és que el nostre model seria que l’Ajuntament no gestionés res 
d’això. Bé, també en podem parlar. Aquest no és el meu, aquest no és el meu perquè penso que 
l’Administració municipal ha tingut històricament a Catalunya –i l’ha de mantenir– un paper en la gestió 
de determinades instal·lacions sociosanitàries. Però si vostès diuen “No estem d’acord en fer-ho amb 
una empresa mercantil”, estem d’acord. No estem d’acord però l’entenc. Digui’m com ho gestionaria, 
perquè si pretén gestionar l’Hospital amb el sistema de fiscalització prèvia que s’utilitza aquí a 
l’Ajuntament, vol dir que abans de comprar qualsevol aspirina –per a que ens entenguéssim– s’hauria 
de fiscalitzar prèviament. I si és una aspirina l’únic que farem és que tingui mal de cap un rato, però si 



                                   

 
 
 

-  Pàg. 25 / 82 -           JACE / sbh 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

és alguna altra cosa... I, a més, és que no ho estem fent enlloc. Per tant, jo aquí sento dir-li que estem 
absolutament a les antípodes i m’agradaria poder contrastar la seva alternativa, estaria bé que un dia 
ens la plantegessin.  
 
Respecte al tema dels pressupostos participatius vostè ho ha indicat molt bé, intentarem que sigui al 
2017, jo ara no tinc garantia. Ho podríem fer amb una quantitat simbòlica, però penso que Tortosa té el 
volum que té i, per tant, no hem d’aplicar quantitats simbòliques. Jo no he anomenat cap municipi, 
vostè n’ha anomenat algun. M’alegro que es fixin en la gestió que fa Convergència i Unió a aquest 
municipi. Espero que la seva formació d’aquell municipi la valori tan com vostè i pugui recolzar 
aquestes iniciatives. 
 
I respecte al tercer dels grans punts de desacord –després n’ha anomenat algun més– diu: El tema de 
la despesa financera, eh. I aquí jo crec que vostè es contradiu. Diu: 900.000€, s’ha reduït molt. El 
regidor li deia que s’ha reduït la despesa financera al pressupost 3, el que paguem als bancs, el que 
està pressupostat que es paga en un 57%, però encara ens pareix poc. Però a la vegada li pareix que 
amortitzem massa. Això jo no sé si ho tenen clar com va. Si no amortitzes, deus més. Si deus més, 
pagues més interessos. Això és com un a casa seva. Dius “no vull amortitzar”. Bé, si no vull amortitzar 
pagaré més interessos. Una altra cosa és que dius “no, jo ni vull amortitzar ni vull pagar interessos”, 
doncs jo, a tots els que diuen això els dic “molt bé, però primer prediquin amb l’exemple”. Vostès, 
personalment, quan facin un préstec no paguin, i després ens vénen aquí que les administracions 
públiques haguéssim de fer el mateix. Perquè jo intento administrar això com si fos casa meva, amb els 
mateixos criteris de racionalitat i, per tant, a mi em van ensenyar que si un adquireix unes obligacions 
les ha de complir. 
 
Si vol pagar menys interessos, què ha de fer? Doncs, reduir el que es deu. En aquest moments –s’ha 
dit– estem a uns límits que no ha estat mai l’Ajuntament de Tortosa. Estarem a menys del 75% i això, 
òbviament, fa que s’estiguin pagant quantitats en concepte d’interessos molt minses en relació al que 
s’havia en altres anys. Llavors, aquí està la contradicció, diu: Demanaríem que s’audités el deute. El 
deute està auditat, aquí no hi ha ni un euro de deute que s’hagi fet a l’Ajuntament de Tortosa, al llarg de 
tota la història i governant tots els colors que han governat, sense que no hagi hagut la Intervenció 
municipal i sense que la Intervenció municipal hagi informat. Després haurà informat de si 
s’endeutaven més o si s’endeutaven menys, però no ha hagut un euro de deute que no s’hagi fet i no 
s’hagi sotmès a auditoria prèvia. Auditoria prèvia vol dir informe previ del corresponent interventor de 
l’Ajuntament de Tortosa. Per tant... 
 
Diu: és il·legítim. No. Una cosa és que vostès pensen, i jo puc arribar a compartir-ho, que per a 
determinada obra ens vam endeutar i no calia endeutar-nos. Sí, però això és el tema de la 
coresponsabilitat quan un assumeix una responsabilitat amb una administració pública. Jo potser no 
estic d’acord amb el que es va fer amb determinada obra, per no anomenar-ne cap, i allò va suposar un 
endeutament de 10 milions d’euros. Però perquè jo no estigui d’acord no puc dir “i ara no ho pagaré”, 
des de la nostra òptica.  
 
Per tant, es paguen molts d’interessos? Es paga molt menys del que es pagava. Es paga menys ara del 
que s’ha pagat mai. I si volem continuar, que això continuï reduint-se, l’única forma és de reduir el 
deute. Una altra cosa és que vostès plantegin de dir: No, el deute no s’hauria de pagar. Bé, això saben 
que tenen les seves conseqüències. 
 
Li agraeixo el reconeixement que fa, malgrat constatar totes les mancances respecte que són uns 
pressupostos més socials. Aquesta és una premissa que si analitzen els pressupostos dels últims anys 
es va constatant. Li dic el mateix que el senyor Dalmau, segurament que a tots ens agradaria ficar més 
recursos.  
 
M’ha donat algunes xifres. Diu: nosaltres no estem d’acord en què es paguin 44.000€ als grups polítics. 
Els grups polítics som tots els que hi ha aquí. Jo li dic que quan jo vaig arribar a l’Ajuntament als grups 
polítics es pagaven 66.000€. Ara se’n paguen 44.000. Però com que amb aquestes coses a mi no 
m’agrada fer gens de demagògia, jo els hi dic que això és voluntari, és a dir, si la CUP està disposada a 
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renunciar, l’únic que ha de fer és entrar un escrit i automàticament es reduirà. Jo el que li puc dir és el 
que he fet jo mentre he estat alcalde. He estat, he passat de 66.000 a 44.000. Si la CUP, els 500, o els 
300 o els euros que cobra cada mes creu que no els ha de cobrar, doncs, no es preocupi, entre un 
escrit i queda “solventat”. I al pressupost de l’any que bé podrem reduir aquesta quantitat. Ho dic 
perquè jugar amb cert conceptes pot ser una mica perillós.  
 
I, li dic, respecte a les altres despeses: càrrecs de confiança, comunicacions postals...,vostè ha 
reconegut que s’ha reduït respecte l’any passat, però si mira respecte als últims anys també veurà que 
s’ha fet un gran esforç, el mateix que amb els càrrecs de confiança.  
 
En les llums de Nadal 9.000€ li pareix molt. Doncs, hi ha molta gent que li pareix molt poc 9.000€ en 
llums de Nadal. A nosaltres ens pareix una quantitat ajustada. Jo li puc dir que quan vaig arribar a 
aquest Ajuntament les llums de Nadal costaven 60.000€ i ara ens n’han costat no 9.000, jo crec que 
ens costa “algo” més, deuen de ser 12.000. Potser la partida d’aquest any deu de ser 9.000, però ens 
costen 12.000 a l’any. 
 
Respecte al protocol si vol li donarem els detalls i també li admetem qualsevol comparació. Aquí en el 
protocol van des de, no li diré la xifra perquè és una xifra raonable i no són ni 1.000, ni 2.000, ni 3.000, 
ni 4.000 euros que, per exemple, valen les atxes de totes les pubilles. I això són despeses 
protocol·làries que ha d’agafar l’Ajuntament. 28.000€ sobre un pressupost de 33 milions d’euros, o de 
66 de pressupost consolidat, doncs..... vostè “jo gastaria menys”, d’acord. Jo el que li puc dir és que jo 
ho he fet. No és un desideràtum, sinó que ho hem fet. 
 
Respecte al tema de la reducció de les barreres arquitectòniques, absolutament d’acord. Que no figuri 
una partida específica no vol dir que no s’actuï. I aquí m’està tocant una fixació personal i, sinó, també 
pot observar el que s’ha fet a la ciutat al llarg dels últims anys. Tots els edificis públics s’han fet 
accessibles, inclòs aquest Ajuntament, que no ho eren. Hem intentat que totes les rutes per arribar als 
edificis públics de la ciutat tinguin accessibilitat, hem actuat ad hoc d’aquelles persones que ens han 
dit “tinc un problema” –perquè no podem actuar a tota la ciutat– “tinc un problema per arribar a 
l’ambulatori. Tinc un problema per arribar a BASE. Tinc un problema per arribar a Hisenda. Tinc un 
problema per arribar a la Clínica Terres de l’Ebre” i hem anat actuant. Que no hem fet tota la ciutat? 
Segur. Però que no aparegui una partida –el regidor de Serveis ho sap– que des de les partides de 
Serveis i, pràcticament, moltes vegades amb els mateixos recursos de la Brigada municipal s’estan fent. 
Ara, coincideixo amb vostè que tot el que féssim serà poc mentre tinguéssim una vorera encara no 
adaptada a la ciutat o un edifici municipal que no ho fos. 
 
I respecte al tema de l’aposta clara que s’hauria de fer respecte de determinats sectors com és 
“primar” des de l’àmbit pressupostari el sector primari a la nostra ciutat o les energies alternatives, 
doncs en podem parlar, no em tanco a res. Tenim la capacitat que tenim des del pressupost municipal. 
Respecte a les energies alternatives dir-li que també al llarg dels últims dos pressupostos, vull dir, 
aquest pressupost que estem fem ara, en alguns dels edificis municipals s’han instal·lat calderes de 
biomassa que no existien i, per tant, és un petit pas, en altres incorporat aprofitaments de l’energia 
solar en els que hem pogut. I ens agradaria fer un projecte, sobre el qual estem treballant –segurament 
més lentament del que voldríem– de poder fer un “district heating”, que seria el poder subministrar 
l’energia de 3 o 4 instal·lacions municipals potents en base a una caldera de biomassa que treballés per 
a tots. Això avui no li puc confirmar perquè simplement és un projecte. Però, en tot cas, agraeixo també 
les valoracions que ha fet des de la seva òptica dels esforços que s’estan fent en aquest pressupost 
municipal. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, en primer lloc voldria començar donant les gràcies als serveis tècnics municipals pel seu 
esforç en la redacció d’aquests pressupostos que han fet possible que, una vegada més, poguéssim 
debatre abans de finalitzar l’any, els mateixos. I això també ho han fet altres grups que m’han precedit. 
 
Ja els hi avanço d’entrada que el nostre vot serà negatiu als pressupostos que ens presenta el Govern 
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municipal per al 2016, i ho direm breument. 
 
No, perquè vostès continuen amb la mateixa actitud, al nostre entendre, sobrada i de superioritat que al 
mandat anterior. Entenem que sembla que no aprenen, perquè vostès no s’han dignat ni tan sols a 
parlar amb nosaltres de cap de les propostes que hem presentat, ni una deferència pel treball del 
nostre grup, ni una contraproposta o debat per arribar a un acord. Suposo que vostès no tenen cap 
intenció d’arribar a cap acord que no sigui necessari per a que vostès numèricament puguin tenir la 
majoria, i per això ja tenen a qui els hi fa la feina, que són els republicans de Tortosa. 
 
No perquè no han destinat ni una sola, ni una sola mínima partida –com aquí ha sortit– als 
pressupostos participatius. Vostès han impulsat un Reglament de participació ciutadana sense la 
participació ciutadana. Tenen l’eina i entenem que no l’aprofiten. Podent emular a altres municipis on 
s’ha destinat una partida de pressupostos per a que la gent s’impliqui directament, i han dit –i aquí han 
sortit exemples, fins i tot de Terres de l’Ebre–, no ho han fet. I entenem que no és un problema 
econòmic ni tècnic, sinó de voluntat i voluntat política.  
 
No perquè no hi veiem cap mesura destinada a l’ocupació ni promoció econòmica de la ciutat, 
concretes i potents. Li vam recordar que Tortosa té..., els hi vam recordar, recordem té avui encara una 
taxa d’atur que no podem ignorar i que són els tortosins i tortosines que necessiten un lloc de treball 
amb urgència per poder tenir una vida mínimament digna. 
 
Vostès no destinen cap partida a plans d’ocupació, tret d’aquells que vénen atorgats per 
administracions públiques superiors. Ni a formació, ni ajuts per a joves emprenedors, ni ajuts per a la 
contractació, ni per a microcrèdits, etc. Per tant, entenem que en els seus pressupostos els ha oblidat. 
 
No hi ha un augment de la partida de fires per a Fira Tortosa, una eina de promoció que nosaltres 
entenem fonamental per posar en valor el teixit comercial i industrial de la nostra ciutat. Ja vam fer una 
moció recentment, el nostre grup, on vam presentar aquest mateix 2015 una sèrie de propostes, 
entenent que és del tot necessari que Fira Tortosa faci un gir en la seva orientació per ser una eina 
eficaç de promoció econòmica, i aquest no és un exemple. 
 
No perquè creiem insuficients les partides destinades a Acció Social. I ja els hi vam recordar que, tot i 
haver-les augmentat –i reconeixem l’augment–, haurien d’estar més per la gent que s’ho està passant 
malament, i no ho fan, no ho fan perquè no ho creuen del tot necessari. I, com a exemple, em referiré a 
les Ordenances fiscals que, suposo, s’aprovaran definitivament en aquest Ple. No han volgut tenir en 
compte descomptes i rebaixes per a ciutadans en situació econòmica precària o en risc d’exclusió 
social, ni una mesura de les proposades; o en les tarifes del transport urbà que, tot i reduir-les, entenem 
que encara ha sigut poc i, per tant, que també suposadament s’aprovaran avui. Un cert augment de les 
partides en ajuts socials entenem que no ens poden entelar els ulls i haurien pogut fer més i no ho han 
fet. 
 
No perquè és un pressupost que gairebé no arriba per mantenir els serveis municipals bàsics. La ciutat 
continua estan bruta i descuidada. Considerem encara que continuen sense ser suficients els recursos 
destinats al manteniment de la via pública. Cap partida, per exemple, per a campanyes de 
conscienciació, tan necessàries a la ciutat. I només fa falta veure l’estat de les places i els nostres 
carrers. 
 
Per tant, discrepem de l’ordre de prioritats del Govern de Convergència a Tortosa. Estem convençuts de 
que aquests pressupostos avui no són els que necessitava la nostra ciutat. Continua essent 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 millor després de la crisi. 
 
Per tot això, com ja li he avançat al principi de la meva intervenció, el vot del nostre grup municipal serà 
en contra d’aquests pressupostos. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Roig. També l’intentaré contestar, 
vostè ha sigut més breu que els altres portaveus i també li contestaré de forma més breu, malgrat ha 
introduït variables, algunes que segurament tindrem ocasió de parlar-ne al llarg del Ple i que no em 
resistiré a parlar-li, però també li esmentaré, ja que vostè me les ha esmentat. 
 
En quant a l’actitud sobrada, no aprenen..., si vostè ens diu que no aprenem, no sé qui té l’actitud 
sobrada però, en tot cas, vostè sabrà. Jo, dir-li que porto 9 anys..., 8 anys i mig d’alcalde, aquests em 
penso, si no m’equivoco, seran els meus 9 pressupostos, els novens pressupostos i tots els hem 
aprovat per una àmplia majoria. En tot cas, i no sempre només dels grups del Govern o dels grups que 
donen recolzament al Govern, en tot cas, vostè sabrà perquè diuen que no aprenem. Però, en tot cas, 
bé, recordi, recordi situacions pretèrites.  
 
Respecte al tema dels pressupostos participatius, em penso que li he dit quan ha parlat el senyor 
Dalmau, li he repetit al senyor Rodríguez i li dic a vostè, vostè de la seva...., ja li dic clarament senyor 
Roig, hi haurà pressupostos participatius, però se semblaran al que vostè ens ha proposat per escrit 
com un ou i una maçana. En res. La seva proposta discrepa..., ja no és un tema de tenir recursos o no 
tenir recursos, sinó del plantejament que vostè fa. Per tant, aquí, sí, estem molt allunyats, el seu model 
no és el nostre model, no l’enganyo. Però no és un problema de tenir recursos o no tenir –que no en 
tenim ara–. O que sí que em podríem tenir, miri, si li peguéssim mà al crèdit, com es va fer també en 
altres èpoques, miri, doncs au, forat, forat, més crèdit i desprès clar, ve algú i diu “haurem d’auditar el 
crèdit”. No, no, si el crèdit ja està clar en què es va gastar, però si no fem això, no podrem tenir un 
Ajuntament amb possibilitats de cert marge de maniobra en un futur. 
 
Per tant, pressupostos participatius: sí. Un Reglament de participació ciutadana que, per cert, vostès no 
van aprovar i que, per cert, el Partit Socialista mai va plantejar a l’Ajuntament de Tortosa. En tot cas, 
m’encanta que vostè apel·li al Reglament de participació ciutadana que vostè no va aprovar. No es 
preocupi que l’anirem desenvolupant, i que si vostès tenen ocasió també ho faran. 
 
Miri, ja li avanço, una de les coses que establia el Reglament de participació ciutadana en relació als 
pressupostos que no vam dir en aquell moment. Si vostès recorden el debat, vam dir que no incloíem 
els pressupostos participatius al Reglament perquè enteníem que això havia de ser potestat de cada 
Govern municipal en cada moment, no havia d’estar reglamentat, però una de les coses que sí que 
ficava al Reglament de participació ciutadana és que l’alcalde faria una audiència pública explicant el 
pressupost i les ordenances fiscals, cosa que farem. No ho fem ara perquè ens agafa en campanya 
electoral i seria susceptible, segons ens han dit, de que algú ho pogués entendre com una venta no 
adequada i ser susceptible d’una denúncia a la Junta Electoral de Zona i, per tant, ho farem 
immediatament després, i jo mateix explicaré a la ciutadania que tingui a bé, així ho vaig fer saber 
també a les associacions de veïns i a la Federació d’Associacions de Veïns, que ja ens hi vam reunir i ja 
els hi vaig fer a porta tancada cinc cèntims, però que en tot cas ho farem. 
 
Respecte a altres partides, clar, plans d’ocupació, ens hagués agradat ficar recursos propis de plans 
d’ocupació. Igual com ens hagués agradat ficar més diners a altres coses, sí, però sap què passa?, que 
els pressupostos tenen una curiositat: que s’han de quadrar. És una cosa que a algú li pot parèixer 
òbvia, però després la realitat demostra que no és tan òbvia, perquè hi ha gent que fa pressupostos i no 
els quadra i gasta més que el que té pressupostat o gasta més que els ingressos, això ha passat, eh. 
Però aquí ho quadrem. Llavors, vostè fa una sèrie de propostes que van en direcció oposada. Fa 
propostes per ingressar menys i fa propostes per gastar més.  
 
El pressupost d’ingressos no ens l’ha discutit i, a més, estem al tercer portaveu i ho valoro positivament. 
Ningú ens ha discutit de com s’ha elaborat o la bondat del pressupost d’ingressos, i això està passant al 
llarg dels últims anys, cosa que em congratula perquè vol dir que és un pressupost que s’està fent 
ajustadament i, després, les liquidacions demostren que és així, suposo que per això no ens el 
discuteixen. Però clar, els pressupostos..., diu: De les Ordenances fiscals. No..., les parlarem després, si 
vol que les parléssim. Diu: Però no admeten cap de les propostes de bonificacions, rebaixes o de tenir 
en compte la situació dels que més pateixen. Home, senyor Roig, no les tenim en compte quan vostè 
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ens les diu perquè s’han fet prèviament, s’han fet prèviament. Però vostè aquestes no les reconeix i, a 
més, aquestes estan consignades amb menys ingressos, al pressupost. I, per tant, em diu: No, escolti, 
no tenen en compte la gent que s’ho passa malament. Miri, una bonificació en la taxa d’escombraries 
per a totes aquelles persones que tenen uns recursos o uns ingressos inferiors a l’1,5 de l’IPREM, 
establert per aquest Govern municipal, abans no estava, quan governaven altres no estava. Tarificació 
social a l’empresa pública de les aigües, estava abans o no estava? No estava. Qui ho estableix? Aquest 
Govern municipal. Reduccions a les tarifes per a persones aturades de Tortosasport i també de les 
activitats de les escoles municipals de música i de l’Escola Municipal de Teatre, això estava abans? No, 
no estava. Qui ho ha ficat? Aquest Govern municipal. I els que abans no ficaven, diuen “ara és poc”. Bé, 
està bé, està bé, però aquest “és poc” digui’m “bé, però és que a mi m’agradaria que no es pagués”. A 
mi també m’agradaria que no es pagués res. Les escombraries no les paguen la gent que no les 
necessiten. 
 
I després, vostès diuen: No, no estava, no estava. Això és tan fàcil com comprovar-ho, anar al Butlletí 
Oficial de l’Estat i veure si estava o no estava, és així de fàcil, no cal pegar més voltes.  
 
En tot cas, després diuen...., de les ordenances en parlarem després, per tant, no vull continuar perquè 
entenc que ja.... 
 
Diu: Les partides d’Acció Social, insuficients. Bé, a mi també m’agradaria ficar més recursos. Però a mi 
el que m’agradaria que vostès em diguessin és, si fico més recursos a determinades partides, d’on trec 
més ingressos o d’on trec recursos, perquè això és així, perquè el bo és quadrar-los, els pressupostos. 
Fer pressupostos que no quadren, això ho sap fer qualsevol. Però fer pressupostos que quadren sol ser 
complicat, senyor Roig. I si gasto més d’una cosa, he de gastar menys d’una altra o he d’ingressar més. 
Ara, si proposo ingressar menys i gastar més, després passa el que passa. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, ens trobem un any 
més en el Ple on debatem i aprovem els pressupostos municipals i, per tant, en el moment en què 
decidim com ens gastem els diners de tots  els tortosins i totes les tortosines. Un debat important que 
marca unes línies d’actuació per part d’aquest Ajuntament i que tindrà conseqüències durant tot 
l’exercici. Un exercici, com també s’ha dit aquí per diferents portaveus, marcat encara per una crisi 
econòmica que afecta a tantes persones i que també hem d’intentar donar resposta des del nostre 
Ajuntament i que afecta a la nostra Administració, a la del nostre Ajuntament en relació a totes les 
normatives que s’estan aprovant a nivell dels governs superiors, i que precisament van en contra de 
millorar el nostre finançament com a Ajuntament. 
 
En primer lloc, com sempre, volem agrair a tots els funcionaris i a tots els treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament que han fet possible, una vegada més, aquest pressupost que puja al voltant d’aquests  
32 milions d’euros pel que fa al mateix Ajuntament, i 66 milions pel que fa a tot el grup municipal, 
comptant les diferents empreses i societats municipals com la GUMTSA o l’Hospital de Jesús, entre 
d’altres. Per tant, com sempre, gràcies per la feina realitzada durant aquests últims mesos. 
 
Des de Movem Tortosa no donarem suport a aquest pressupost bàsicament per sis motius que els 
podríem aglutinar en les formes en com s’han gestat aquests pressupostos, per la manca de polítiques 
d’activació econòmica i lluita contra l’atur i també per les diferències respecte al model de ciutat que 
defensem des de la nostra formació. 
 
Entrant en detall, i el primer element que no veiem positiu és la forma en què s’han gestat aquests 
pressupostos. Una vegada més, ens han presentat uns comptes elaborats unilateralment des del 
Govern municipal, en aquesta ocasió amb el suport d’Esquerra Republicana de Catalunya, sense  
demanar l’opinió ni cap tipus d’aportació per part del nostre grup i de la resta de grups, com aquí tots 
els portaveus que m’han precedit han acabat d’explicar. 
 
En aquest sentit, el nostre grup en varies ocasions, a través de diferents mocions i de diferents 
propostes, també en les comissions, ha fet aportacions i aquí el que diem és que, una vegada més, no 
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s’està produint en aquest Ple un debat real entre els grups, sinó que simplement es produeix l’aprovació 
d’uns pressupostos pactats entre Convergència i Unió i Esquerra, on l’oposició l’únic que podem fer és 
votar a favor o en contra sense haver pogut participar en l’elaboració d’aquests comptes.  
 
Per tant, pensem que la representació dels nostres votants queda fora de l’elaboració d’aquest 
pressupost, el que veiem negatiu perquè pensem que després de les darreres eleccions municipals 
s’havia d’encetar una nova manera de fer política en aquest Ajuntament. Pensem que la suma d’idees i 
buscar consensos pel bé comú de la ciutat hauria de ser el millor. És lícit que es governi així, però 
nosaltres no ho compartim. I no ho compartim perquè pensem que el cal és dialogar i buscar tots 
acords pel bé de la ciutat.  
 
En el discurs d’investidura de l’alcalde, jo mateix –en nom de Movem Tortosa– vaig oferir diferents 
pactes al Govern de la ciutat, però la resposta de l’alcalde aquell mateix dia, en el Ple de la investidura, 
va ser de silenci, no es va respondre i després de tots aquests mesos tampoc s’ha respost en cap 
d’aquelles propostes que des de Movem vam fer com a grup en el Ple d’investidura. Per tant, també 
veiem que les formes, malauradament, són les mateixes amb la diferència que ara la nova majoria 
absoluta que existeix està conformada per Convergència i Esquerra Republicana. 
 
En aquest sentit també, i en aquest primer bloc, la manera de com s’ha gestat aquest pressupost 
tampoc ens agrada un tema que també aquí tothom ha comentat i que l’alcalde ja ha respost en 
algunes de les intervencions, que és el tema de la participació ciutadana. En els últims temps, en 
aquest sentit, els tortosins i tortosines, a l’igual que tants altres ciutadans d’aquest país, han demanat 
poder participar activament en la presa de decisions polítiques. Per sort, la consciència ciutadana s’ha 
activat com mai i pensem que la gent vol participar en la cosa pública, més enllà d’anar a votar cada 4 
anys.  
 
Des de Movem pensem que això és molt positiu en aquests temps de crisi política i institucional. I que la 
gent vulgui participar en el dia a dia de la ciutat i vulgui participar, en aquest sentit hauria de ser un 
estímul perquè l’Ajuntament inicies una participació ciutadana real on –com també s’ha dit aquí– els 
tortosins poguessin votar entre diferents propostes, a triar, que féssim arribar tant el Govern com els 
diferents grups municipals.  
 
També hem de recordar que aquesta manera de fer, més enllà de a molts indrets de Catalunya –també 
a les nostres comarques, a les Terres de l’Ebre–, ja s’ha dut a terme, s’està duent a terme en aquests 
moments en molts ajuntaments i de diferents colors polítics, s’ha anomenat aquí a Deltebre, també 
podríem anomenar Ulldecona, podríem anomenar Móra, podríem anomenar Ascó o Flix, per citar 
ajuntaments en diferents colors polítics. 
 
Per tant, aquest primer bloc és en relació a com s’han elaborat els comptes i també amb la participació 
ciutadana. 
 
En quant al segon bloc, de perquè no votarem a favor, i ja van més de 8 anys des de que vostè com 
alcalde governa aquesta ciutat i aprova els novens pressupostos, és perquè se’ns tornen a presentar 
uns comptes que no responen a cap Pla estratègic de ciutat. Una vegada més, no sabem quin és el 
model de ciutat que es vol per a Tortosa, què hi ha darrera d’aquests pressupostos amb uns visió de 
mig i llarg termini planificada en el temps. 
 
Insistim una vegada més que necessitem que Tortosa necessita definir cap a on vol anar i, per tant, 
pensem que no podem anar fent, col·loquialment com es diu: menjant i fregint, sense saber cap a on 
volem portar aquesta ciutat a llarg termini. En ple segle XXI, i en el marc d’aquesta globalització 
econòmica de tanta competència, amb tants de reptes que té l’economia i que tenen les ciutats, 
pensem que és urgent que com a municipi  i com a capital que volem ser, definim d’una vegada per 
totes o comencem a definir cap a on volem anar. Quina és la Tortosa que volem aconseguir, pensant a 
10 anys vista, posant-nos fites i metes concretes, construint per tant així una ciutat en el futur d’èxit, 
que puguem també avaluar en el temps si ens ha anat bé o malament. 
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En quins sectors econòmics volem créixer i per què?; Quines polítiques urbanístiques, quines inversions  
s’han de prioritzar i com les calendaritzem?; Quines infraestructures necessitem i amb quins objectius?; 
Quines polítiques ambientals volem dur a terme en l’àmbit de l’agricultura?; Quins són els principals 
atractius i possibilitats com a ciutat i per què apostem? Són moltes preguntes que no tenen encara 
respostes oficials perquè mai s’ha fet cap Pla estratègic de ciutat, com tantes poblacions del país tenen. 
Una promesa que va fer l’alcalde quan va prendre possessió ja fa més de 9 anys i que també recordo 
que l’any passat, en la mateix debat dels pressupostos se’ns va dir que ja es faria per al 2016, ha 
passat tot el 2015 i no s’ha iniciat absolutament cap Pla estratègic perquè estem tornant a aprovar uns 
pressupostos sense que hi hagi aquest Pla estratègic al darrera. 
 
El tercer element pel qual votarem en contra és per les inversions. En aquest sentit, la gran inversió que 
se’ns proposa és una reforma, entenem espectacular del Pont de l’Estat xifrada en més de 900.000 
euros, a banda dels que ja s’han destinat enguany, que faran que costi més d’un milió d’euros, entre el 
que és enguany i l’any que ve. I en aquest sentit ens preguntem: cal arreglar el Pont? I rotundament 
contestem que sí. Cal fer-ho amb aquesta inversió tan elevada en el context de crisi, de dificultat que 
tenim? Pensem que no, pensem que s’hauria pogut diversificar la inversió en diferents aspectes, més 
petites i equilibrades i també això hagués permès rehabilitar el Pont d’una manera digna  que, 
evidentment, ara quedarà. No digna, sinó digníssima, però que entenem que amb les dificultats que hi 
ha caldria haver repartit aquesta inversió. 
 
Tampoc, en aquest sentit, tornen a aparèixer les piscines municipals, tot i que sí que a la memòria de 
l’alcalde en fa una referència i, per tant, suposem que fora d’aquest pressupost es farà una proposta en 
els propers mesos, i ja ho diem aquí en aquesta línia. 
 
Un quart element, pel qual pensem que aquest pressupost no pot estar avalat per la nostra formació 
política és, com deia al principi, per la manca de polítiques de lluita contra l’atur i de rescat social, tot i 
que reconeixem algunes millores i, per tant, no tenim cap problema en dir-ho. Reconeixem algunes 
millores en l’àmbit social. Pensem que s’ha de fer una oposició constructiva i, al igual que dir les coses 
que no s’estan fent bé, aquelles que s’estan millorant públicament ho deixem clar també que veiem 
positives algunes de les millores en aquest sentit. 
 
Tot i això, encara pensem que calen moltes més mesures per reactivar la nostra economia i situar 
Tortosa en una millor posició per potenciar el creixement, per eradicar l’atur que en aquests moments 
és molt i molt important. 
 
Per exemple, no tenim encara cap pla local d’habitatge. Un pla local d’habitatge que es va aprovar en 
una de les poques mocions que es van aprovar en el mandat passat, que vaig presentar jo mateix i que, 
a hores d’ara, ni se’ns ha dit res ni hi ha cap línia en aquest sentit, on s’hauria d’indicar com i de quines 
polítiques ens dotem per rehabilitar els habitatges que hi ha a la nostra ciutat, que malauradament en 
són moltíssims. Que això pensem que si estigués redactat i estigués fet, més enllà de les subvencions 
que hi ha per a façanes i per a alguns elements que també valorem positivament, si estigués fet aquest 
pla d’habitatge més potent, milloraria el sector de la construcció –que és un dels sectors que està en 
crisi–, de retruc beneficiaria la imatge de la ciutat i l’aposta que volem fer pel turisme i també, 
segurament, facilitaria el dret a l’habitatge a tantes famílies i joves especialment que hi ha a la nostra 
ciutat i que estan mancats en aquesta línia. 
 
En aquest bloc també pensem que cal crear, que caldria treballar per crear plans d’ocupació locals, 
directament fets pel nostre Ajuntament, per poder contractar temporalment el màxim d’aturats 
possibles, perquè ja hem dit que aquest és un dels problemes importants i, evidentment, definint quins 
objectius, quines finalitats concretes haurien de tenir aquests plans locals d’ocupació en funció de 
l’estratègia que vulguem per a la ciutat. Per tant, que fossin un benefici per a les famílies aturades, però 
també que les obres que fessin poguessin afavorir el creixement de Tortosa amb aquesta visió 
estratègica que fa temps que reclamem.  
 
Pensem que és necessita un autèntic pla de xoc contra l’atur i la pobresa, amb diferents mesures que 
haurien d’anar des d’aquests plans d’ocupació fins a la creació –també ho hem dit algunes vegades– 
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d’una línia de subvencions per poder ajudar a les famílies que estan a l’atur a l’hora de pagar alguns 
dels impostos municipals, o també millorar la tarificació social, més enllà de l’empresa d’aigües, en 
altres serveis de la nostra ciutat. 
 
Tanmateix, tal i com deia en aquest sentit, en el bloc de política social i d’activació econòmica sí que 
reconeixem algunes millores i, concretament, celebrem que s’incorpori una proposta que vam defensar 
també en aquest mateix Ple ara fa dos anys, jo mateix, i que en aquell moment va ser rebutjada, que 
era el programa de productes frescos, pressupostada per primera vegada amb 50.000 euros. És un dels 
elements positius, concrets, que veiem en aquest pressupost. Però també els hi hem de recordar que, si 
bé s’aprova ara, arriba amb retard perquè el nostre grup ho va proposar ja fa més de 2 anys, quan a la 
resta de la comarca del Baix Ebre ja feia temps que els Consell Comarcal ho estava tirant endavant o a 
altres poblacions del nostre país. 
 
En aquest sentit, proposem avui aquí que aquests 50.000€ que es destinaran per facilitar aquests 
productes frescos a les famílies, puguin beneficiar –més enllà de les famílies– al petit comerç de la 
nostra ciutat, al mercat municipal. No ho sabem si ho tenen previst, però si ho tenen previst ens sembla 
correcte i, sinó, aquesta és la proposta que en el seu dia vam fer i que ara també fem perquè pensem 
que cal beneficiar al petit comerç que tant està patint també la competència, no?, de cada vegada 
existència de més grans superfícies comercials.  
 
I també la valoració positiva, abans s’ha dit, del menjador escolar que també pensem que, finalment, és 
positiu que s’incorpori en tota la seva globalitat. 
 
Un cinquè element pel qual votarem en contra és per la situació de les diferents societats municipals, 
concretament Tortosa Media i Tortosasport. Avui s’aproven grans partides per part de l’Ajuntament per 
tal de finançar aquestes societats, especialment Tortosasport. I, tal i com ens recorda l’informe de 
l’interventor, d’Intervenció, com se’ns ha dit també abans, ho fem perquè són empreses que per elles 
mateixes són deficitàries pels ingressos que tenen i que, per tant, necessiten una aportació 
extraordinària per part del nostre Ajuntament. 
 
En aquest sentit –i també tornem a fer una proposta– tal i com s’ha fet amb Tortosa Innova que avui, 
abans hem dissolt, pensem que cal pensar en reorganitzar totes aquestes societats municipals a través 
o de la dissolució –això s’hauria de parlar tranquil·lament i en un debat més profund– o de crear-ne una 
de gran com tenen els ajuntaments del nostre “tamany” i que nosaltres hem pogut comparar, però en 
tot cas la idea és que caldria reorganitzar, regularitzar, al nostre entendre, tota aquesta situació del es 
diferents societats municipals, com s’ha fet amb Tortosa Innova. 
 
Tot i que és una situació diferent, també aprofitem aquest bloc per expressar la necessitat que veiem, 
urgent, en revisar el contracte de neteja, que també se’ns ha dit que se’ns farà. Tortosa està molt bruta 
i, en aquest sentit, un altre dels element positius que veiem és que, per part de l’equip de Govern es vol 
tirar endavant la revisió del contracte de neteja. Esperem i desitgem que sigui el més ràpid possible 
perquè, més enllà de l’incivisme d’alguns ciutadans –més d’una vegada hem parlat en aquest sentit 
sobre aquesta qüestió–, també és necessari millorar el contracte i, per tant, que hi hagi millors 
condicions per a que l’empresa que finalment sigui l’adjudicatària pugui millorar la neteja de la ciutat, 
que és una de les urgències que pensem que té Tortosa. 
 
Finalment, com a últim element pel qual no podem compartir el pressupost per al 2016 és el 
finançament amb el que es dota a les 3 EMD’S del nostre municipi: als pobles de Jesús, de Campredó i 
de Bítem. És cert que també hi ha un increment en aquest sentit, però també és cert que no s’acaba de 
complir amb els convenis signats. I en aquest sentit, una vegada més, el que pensem i el que diem i el 
que insistim és que: o es modifiquen els convenis davant de la realitat que estem vivint en tots aquests 
últims exercicis o  que es compleixi allò que es va acordar en el seu dia per finançar a les diferents 
EMD’s del nostre municipi. 
 
En conclusió, des de Movem Tortosa pensem que aquests pressupostos no estan a l’alçada del que 
necessita Tortosa per al 2016, tot i algunes millores que hem destacat i que ja he expressat. 
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Pensem que tornen a ser uns pressupostos elaborats sense la participació ciutadana, fets de manera 
unilateral per dos grups polítics. Tampoc, pensem, que responen a cap planificació estratègica i 
aquesta, pensem, que és una de les necessitats urgents que té la nostra ciutat per a resituar-se com a 
capital i motor de les Terres de l’Ebre, però també del nord de Castelló i del sud de l’Aragó, del Baix 
Aragó i, com deia abans, amb aquesta economia cada cop més competitiva i exigent. 
 
Són uns pressupostos encara amb moltes possibilitats des del punt de vista social, tot i algunes de les 
millores que hem dit i tenint en compte la situació de pobresa que hi ha a la nostra ciutat, de pobresa 
molt important malauradament, i també la situació d’atur que tenim a Tortosa. 
 
Són uns pressupostos que ho centren tot en una inversió molt important per a la reforma del Pont, que 
nosaltres pensem –ja he dit abans– que hauria d’haver sigut més diversificada aquesta inversió en la 
mesura del que hagués sigut possible. 
 
I finalment també, com hem explicat, pensem que encara no s’ha resolt el tema de les diferents 
societats municipals, que són deficitàries. I tampoc el finançament de les 3 EMD’s de Jesús, Campredó i 
Bítem.  
 
Per tant, tal i com he expressat en el nostre grup i en aquest discurs constructiu, votarem en contra dels 
pressupostos per al 2016. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Jordan, ara jo li faré una resposta 
constructiva a les seves aportacions. Intentaré fer-ho com a la resta de grups i si em deixo alguna cosa, 
doncs, m’ho fan notar i miraríem de contestar-los-hi en una segona ronda, si ho creuen adient. 
 
Primera discrepància que vostè diu, diu home, diu: és que  s’han fet...., no estem d’acord per la forma 
en què s’ha gestat. No em fet, no hem pogut fer aportacions. Home, potser vostè és el que menys 
hauria de dir-ho això. Jo, com que vostès també han anat fent rodes de premsa i han anat dient que no 
tenien temps per fer aportacions, etc., etc., jo els hi explico per a tothom sàpiga i consti a l’acta de 
l’Ajuntament quin ha sigut el calendari d’elaboració d’aquest pressupost i quines aportacions ha fet 
cadascú. 
 
La primera vegada que vostès i nosaltres parlem del pressupost del 2016 és el dia 20 d’octubre del 
2015, fa aproximadament mes i mig. En aquella primera comissió, se’ls hi va facilitar tot l’estat del 
deute i el capítol 3 i el capítol 9 de despeses.  
 
Posteriorment, en la comissió del 6 del onze, és a dir, fa 24 dies, se’ls hi va facilitar el capítol 1, el 
capítol 4, el capítol 5 i el capítol 8 de despeses que, conjuntament amb el capítol 3 i el capítol 9, 
configurava pràcticament tot el pressupost de despeses. I se’ls hi va facilitar el capítol 5, el capítol 6, el 
capítol 7, el capítol 8 i el capítol 9 del pressupost d’ingressos. Això fa 24 dies. 
 
La comissió informativa del 18 de novembre del 2015, és a dir, fa 12 dies se’ls hi va facilitar tots els 
capítols d’ingressos i despeses que feien falta, tenien complerts, fa 12 dies, tots els capítols d’ingressos 
i despeses, més totes les bases d’execució del pressupost. O sigui, fa 12 dies que ho tenen tot a la seva 
disposició. I el dia 26 es va procedir al seu dictamen. Voldria que em digués quin pressupost s’ha 
aprovat –excepte el de l’any passat– en què vostès tinguessin 12 dies, vostès o qualsevol oposició a 
l’Ajuntament de Tortosa, tingués 12 dies per fer propostes. 
 
Després diu: És que de les propostes que hem fet.... Home, el senyor Roig n’ha fet de propostes, per 
tant, me podria fer això, però vostè no, que no n’ha fet ni una. Jo amb el senyor Roig podré estar d’acord 
o no podré estar d’acord amb les propostes que ha fet –amb algunes no estic gens d’acord, en altres 
m’agradaria però no tinc recursos suficients–, però el seu grup no n’ha fet ni una de trista proposta. I 
quan dic ni una, és ni una.  
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Diu: No, és que hem presentat mocions. Sí, bé, han presentat mocions però aportacions a aquestes 
comissions ni una. El grup socialista sí que n’ha fet, algun altre grup també se’ns ha adreçat, però el 
grup que vostè representa ni una. I ara ve aquí que diu que no vota els pressupostos perquè no ha 
tingut temps o s’han fet de forma unilateral. Això que m’ho digués el senyor Roig ho podria entendre, 
que m’ho digui vostè, que no els ha treballat, és molt difícil d’entendre. 
 
Segona. Diu: No responen a cap Pla estratègic. No responen a cap Pla estratègic és evidentment perquè 
tampoc...., diu: Porta 8 anys fent pressupostos que no responen a cap Pla estratègic. El primer, perquè 
els 8 anys que vostès van governar no en van  fer i, per tant, no podien respondre a cap Pla estratègic. 
Segona, perquè el pressupost no respondrà mai a cap Pla estratègic, perquè digui’m de tot aquest 
pressupost quines partides canviaria en base al Pla estratègic, digui’m quines partides canviaria. Digui: 
Miri, jo trauria aquestes partides. Perquè clar, criticar, criticar i dir: No, doncs escolta, jo ficaria, ficaria, 
ficaria.... Ja està bé, ja li he dit al senyor Roig, el problema no és ficar, ficar. Digui’m què treu, què treu o 
d’on treu més recursos. I, per tant, quin marge de maniobra tindrien aquests pressupostos en relació al 
Pla estratègic. 
 
No respon a cap criteri de planificació. Miri, primera, responen a uns plans d’actuació municipal que jo 
sé que a vostès se’ls hi fa difícil d’entendre perquè mentre va governar Iniciativa en aquest Ajuntament 
mai van haver-hi plans d’actuació municipal, però responen a això. Responen també a una cosa que 
vostès li donaran poca importància, però que són uns programes electorals. Jo m’he presentat 3 
vegades i he obtingut la confiança dels tortosins i tortosines en base a uns programes electorals que els 
hem estat desenvolupant, amb més encert o amb menys encert. Sembla ser que amb més encert que 
menys perquè sinó no hagués reelegit, però en tot cas, també responen a aquest criteri. 
 
I després també m’ha fet gràcia, eh, perquè ha sigut curiós que ho digui vostè: S’ha de desenvolupar el 
sector de l’agricultura. Veig que el senyor Rodríguez, de la CUP, ha parlat del sector primari, i vostè no 
vol ser menys i també vol parlar del sector primari quan no n’ha parlat mai. En tot cas, m’alegra que 
vostès vulguin desenvolupar el sector de l’agricultura ara que també fa una aposta per aquest sector 
primari les CUP. 
 
Tercera relació. Diu: Les inversions. Diu: No estem d’acord amb les inversions perquè nosaltres 
diversificaríem –ho he apuntat textualment– diversificaríem les inversions a la ciutat. Ja he sentit que 
algú ha parlat aquests....., no sé si ha sigut vostè o algun altre, de que això era una inversió faraònica. 
Una inversió faraònica és gastar-se 10 milions en una obra. Una inversió poc diversificada és invertir el 
90% dels recursos d’inversió de 3 anys pressupostaris en una única actuació i això és el que va fer 
l’últim Govern d’Iniciativa en aquest Ajuntament. Que ara ens vinguin a dir que es diversifica poc les 
inversions, doncs miri, jo li dic que admeto durant el meu mandat qualsevol tipus de comparació en 
qualsevol altre, i podem diversificar per barris, per sector, per pobles, per àmbits d’actuació, i li dic més, 
per les empreses que fan les inversions i després fan les obres, i miri qui ha diversificat més. Per tant, 
venir a parlar de que es diversifica poc, clar, si només parlem d’aquesta inversió, es diversifica poc. Si 
parlem de les inversions al casc antic, ja es diversifica més. 
 
Sap el què passa? Que en quant a la diversificació de les inversions, jo, m’agradaria que vostès m’ho 
traguessin aquest tema, en parlessin quan fem la liquidació del pressupost, quan liquidem els 
pressupostos. Perquè clar, venir aquí...., jo els hi he apel·lat durant 7 o 8 anys, i la veritat és que he 
tingut poc èxit, que vostès quan aproven el pressupost tot és un drama i jo els hi dic: escolti, tornem-n’hi 
a parlar quan parléssim de les liquidacions dels pressupostos. I van passant liquidacions de pressupost 
rera liquidacions de pressupost i vostès no en volen parlar, perquè veuran –si s’han llegit la memòria 
atentament– que aquestes inversions seran complementàries, no només pel tema de la piscina, sinó 
per la incorporació de romanents, hi figura a la memòria. Jo crec que aquest any haurem invertit, aquest 
any vull dir el 2015, aproximadament 1 milió d’euros per incorporació de romanents. I això és 
diversificar les inversions. 
 
Diversificar les inversions és fer les actuacions que hem fet aquest any al barri de Sant Llàtzer. 
Diversificar les inversions és fer les actuacions que hem fet aquest any al barri de Santa Clara, les que 
hem fet al barri del Rastre, les que hem fet també al barri del Tretze, les que hem fet a molts de llocs de 
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barris, això és diversificar les inversions. Per tant, en això podem admetre qualsevol tipus de 
comparació. I li dic sincerament, agrairia molt poder fer un debat sobre aquest tema. 
 
En quant al reconeixement de les millores en l’àmbit social li agraeixo. Li agraeixo que ens reconegui 
això. Li agraeixo que, encara que de forma tangencial, també reconegui que s’incorporin amb recursos 
propis exclusivament de l’Ajuntament ajuts a la rehabilitació d’habitatges, de façanes i elements 
comuns dels habitatges –no elements privatius, però sí elements comuns dels habitatges– per primera 
vegada i no només a l’àrea del PinCat, sinó a tota l’àrea del centre històric de la ciutat, amb una 
quantitat que a mi també m’hagués agradat que fos més elevada –estem parlant de 30.000€–, 
esperem poder-la incrementar en anys posteriors però, en tot cas, és la primera vegada. 
 
En el tema dels plans d’ocupació en l’àmbit local, diu: Ens agradaria que es poguessin fer més finançats 
exclusivament per part de l’Ajuntament de Tortosa. També la compartim, i segur que aquí ho compartim 
tots els regidors i regidores. El problema és que haurem de deixar de fer “algo” per fer això de forma 
substancial. Jo, fer cinc plans d’ocupació, bé, podria servir per sortir del pas, però això no tindria cap 
efecte. Per fer un número important de plans d’ocupació això requereix una partida pressupostària que 
no és ni de 200, ni de 300, ni de 500.000 €. Segurament és de molt més però, en tot cas, també 
agraeixo que reconegui que s’ha fet esforços en l’àmbit de l’ajut a les famílies. L’increment d’aquest any 
pot semblar poc, estic parlant –si no recordo malament– d’un 7 o un 8%. Setze? 7,7, però si els té en 
compte en relació al 2013 aquest increment és del 35%, i si s té en compte en relació a anys anteriors, 
–ja no vull fixar-ne cap per a que ningú es molesti– es duplica o es casi triplica. Però, en tot cas, també 
s’ha fet un esforç que també considerem insuficient, sempre es considera...., tot el que es pugui fer, 
mentre hi hagi algú que necessiti...., és igual com el tema de les barreres arquitectòniques, però en tot 
cas, un ha de valorar en base a les partides que té. 
 
Respecte al tema de les societats municipals, és veritat, aquí es pot optar una cosa: per dissoldre-les, 
però que això no implicaria que l’Ajuntament hagués de destinar menys recursos perquè, al fi i al cap, 
de les dos societats que ha esmentat –que és la societat de Tortosasports i la societat de Tortosa 
Media– pràcticament les aportacions que es fan d’un cantó o de l’altre van destinades, essencialment, 
a finançar sous. Per tant, es gestionen via societat o es gestionin via propi de l’Ajuntament, aquests 
sous s’hauran de finançar igual. I vull recordar-los-ho, si volen poden admetre comparacions de quant 
es destinava –perquè veig que a algú li provoca algun somriure, a algú li poden sortir el colors rojos– si 
volen comparar els sous que es pagaven en aquesta casa en temps pretèrits, senyora Galiana, i els 
sous que es paguen ara. Ho dic perquè hi haurien alguns damnificats, eh. Si vol, em pot fer una 
pregunta quan vulgui i en podem parlar, de veritat, clarament. Però, en tot cas, el que sí que m’ha 
sorprès és aquesta proposta. Jo estic disposat a estudiar-la –no l’entenc– que és de crear una única 
societat. Crear una única societat, els problemes series els mateixos, exactament els mateixos, les 
avantatges segurament que no, però els problemes serien els mateixos. En tot cas, si vostè ens la 
desenvolupa o vol que en parléssim, en podem parlar. Jo entenc l’opció de dissoldre les societats, no la 
comparteixo, no la comparteixo perquè crec que seria més ineficient però, en tot cas, el de crear una 
societat única per ajuntaments de les nostres característiques estic disposat a estudiar-la. No la conec i 
no entenc la viabilitat, però no em vull tancar en banda, ja que no la conec. 
 
Respecte al tema dels contractes de neteja i l’incivisme, en quant a l’incivisme absolutament d’acord, 
qualsevol apel·lació que es faci per combatre l’incivisme és fonamental, perquè l’altre dia ho parlava 
amb una associació de veïns que em deien: Escolta, si ja reconeixem que això a les 10 del matí està net 
i a les 12, després, ja no està net. I, per tant, aquí sí que hi ha una part que ha de ser de conscienciació, 
una altra part coercitiva, que ja s’està fent. I el contracte de neteja és un contracte que nosaltres ens 
vam trobar adjudicat, ens vam trobar adjudicat i que ara volem licitar, no solament el de neteja, sinó 
conjuntament el de neteja i la recollida de la brossa, per ser eficients, per a que sigui una única 
empresa la que ho gestioni tot i aquí no valguin excuses de que si això li correspon a aquest o això li 
correspon a l’altre. 
 
El nou contracte, més enllà de poder millorar les hores de disponibilitat –que també hem d’intentar 
millorar-ho– més enllà de millorar el preu, també ens ha de permetre incorporar nova tecnologia, noves 
maquinàries més modernes, més noves i que siguin més adients. Els contracte vencia ara al mes de 
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novembre i, en principi, està previst que durant els primers mesos de l’any es pugui procedir a la seva 
licitació, i això estem segurs que serà així. 
 
Després, el vuitè tema, si no m’equivoco, que era, si no ho tinc apuntat malament, l’últim que vostè 
m’apuntava era el tema del finançament de les EMD’s. Miri, això admet qualsevol tipus de comparació. 
Vostè acabava dient: si s’han de modificar els convenis, que es modifiquin. Jo, si no recordo malament, 
al 2016 toca la modificació dels convenis perquè s’havien pactat amb una duració –si no recordo 
malament– de 5 anys. Es van acabar gestionant durant el 2011 i, per tant, tocaria al 2016 la renovació 
dels convenis, i ja els hi dic que és la voluntat, i així ho he expressat jo en Junta de Coordinació de totes 
les EMD’s, de que és voluntat de l’Ajuntament de procedir a la modificació d’aquests convenis.  
 
Però fem una mica de repàs, perquè de vegades es pot donar la sensació –que no és veritat– de que no 
s’han aportat recursos suficients a les EMD’s. Miri, que tenim pressupostos sencers de les EMD’s, les 3 
EMD’s, estem parlant del 2012, del 2013, del 2014 i 2015, ja incorporades Bítem i Campredó, i això 
admet comparació. Durant aquests anys, els recursos corrents de l’Ajuntament de Tortosa s’han 
mantingut estables, potser han crescut un 4%, un 5%. Sap quan s’han modificat les transferències 
corrents?, el que l’Ajuntament dóna per finançar-se a les EMD’s? Un 35%. Mentre els recursos de 
l’Ajuntament augmentaven no arribava a un 5%, els recursos que transferia l’Ajuntament a les 3 EMD’s 
s’han incrementat un 35%, segurament “algo” més, perquè fem un pressupost també com fem els 
pressupostos, molt ajustats. I després, de la liquidació del 16 segurament donarà una xifra més. 
 
Sap com ha finançat l’Ajuntament les seves inversions durant el 2012, 13, 14, 15 i 16? Amb recursos 
propis; o bé amb incorporacions de romanents o amb recursos propis. Amb recursos propis vol dir amb 
els seus recursos corrents disponibles. Per tant, si l’Ajuntament no ha fet deute i l’Ajuntament ha 
finançat amb corrent les seves inversions i ha incrementat un 35% les transferències corrents a les 
EMD’s, els que no podia ser –perquè pressupostàriament això no ho resistia ningú– no podia ser que, 
damunt, es transferissin amb recursos corrents del propi Ajuntament, més recursos per a inversió. 
 
Què hem fet aquest any? Aquest any hem parlat amb les 3 EMD’s –com en anys anteriors– i hem arribat 
a un acord de fer una major dotació. No es pot arribar al 100% del mínim, però se supera el que és la 
xifra que ve derivada exclusivament de la fórmula per a les inversions. I, per tant, segurament, ara quan 
modifiquéssim els convenis amb les EMD’s, haurem de fer una valoració, l’haurem de fer des de les dos 
parts, des de la part de l’Ajuntament, des de la part de les EMD’s, haurem de veure si mantenim les 
fórmules que hem respectat, les fórmules s’han respectat escrupolosament, i haurem de veure si 
continuem optant per aquestes fórmules. Per què? Perquè en una conjuntura com la que s’ha produït –
segurament poc previsible, però que s’ha produït– porta que, malgrat les despeses corrents de 
l’Ajuntament pràcticament queden estables, per aplicació de la fórmula les de les EMD’s creixin de 
forma molt substancial. I, a la vegada, evidentment s’hagin de congelar perquè l’Ajuntament no té 
recursos per finançar aquestes inversions que no siguin les ordinàries, les que es passin per a 
inversions. Però, en tot cas, això ho discutirem al llarg d’aquest any.  
 
El que sí que hem de constatar és de que s’ha parlat amb totes les EMD’s, s’ha arribat a un acord, jo 
vull agrair –després ho faré– tot l’esforç que s’ha fet, evidentment, a tots els treballadors, diferents 
regidors, etc., etc., però també vull agrair a les 3 EMD’s que entenguin la situació que s’està produint. 
Per què? Perquè al final, amb recursos n’han acabat rebent més. Més via corrent que via capital. I la 
sensibilitat en relació, no solament a les EMD’s, sinó als pobles del municipi, d’aquest equip de Govern 
jo crec que està fora de qualsevol dubte. És més, si vostès s’han fixat, les partides destinades als 
Reguers i a Vinallop –jo crec que el regidor ho ha matisat molt correctament– no incrementen un 5% 
com han incrementat les de les EMD’s, sinó incrementen un 10 i un 20, corresponent a Vinallop i als 
Reguers. Als Reguers, també recordar-los-hi que hi ha una partida, que per a algú de vostès els hi pot 
semblar irrellevant, de 40.000€ per fer front a una inversió d’una modificació de tot el consultori mèdic 
dels Reguers, això també és diversificar inversions.  
 
Però, en tot cas, el què els hi deia: per què s’ha incrementat més el corrent als pobles del municipi que 
a les EMD’s? Perquè anem a igualar aquest còmput dels 12 anys, perdó, dels últims 4 anys, des de l’any 
12 fins ara. I per igualar aquest còmput fa que haguéssim d’apujar..., l’any passat vam apujar “algo” 
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menys, vam apujar el mateix percentatge però, fruit de la liquidació de les EMD’s, ha fet que 
incrementéssim això als dos pobles del municipi que no són EMD’s, que són Vinallop i els Reguers, més 
enllà de que continuem invertint, òbviament, també en aquests pobles, com també es fa a les EMD’s en 
l’àmbit competencial. 
 
En tot cas, em quedo amb les valoracions positives, matisades però positives, que ens fan. I els hi dic el 
mateix que també he dit al altres: escolti, a mi també m’agradaria destinar més recursos a moltes altres 
coses. I l’estructura pressupostària de l’Ajuntament l’hem canviat molt al llarg d’aquests últims anys. Si 
s’està destinant més despesa social de la que es destinava, no en percentatges –que també–, sinó en 
volum global, quan el global del pressupost és molt menys, és perquè s’han tingut que ajustar altres 
partides. Vostès creuen que les hem d’ajustar més? Digui’m quines, compararem i mirarem si hi ha 
recorregut o no hi ha recorregut, eh, però ens agradaria concretar, de dir. Miri, vaig a...., vull ficar el 
tiquet fresc no 50.000, sinó 100.000€. D’acord. D’on traiem aquests 50.000€? Doncs miri, escolti, a mi 
m’agradaria traure’ls de festes. I jo els hi podria dir: miri, veu, de festes abans ens gastaven X a la Festa 
del Renaixement –penso que avui hem passat comptes de la Festa–, penso que gastem 
aproximadament 270.000€; ens gastàvem 1 milió d’euros. Vostès creuen que hem d’ajustar més? 
Parlem-ne. Festes de la Cinta? Doncs, exactament el mateix. Dic festes per dir una partida, perquè és 
d’aquestes que de vegades es presta. Per tant, està bé que concretéssim i baixéssim una mica al detall. 
 
En tot cas, em quedo amb la part positiva de la seva intervenció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors, bona tarde. 
Deixeu-me, abans que res, en nom del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, igual que 
han fet els portaveus dels altres grups municipals, de donar les gràcies a l’esforç que han fet tots els 
treballadors d’aquesta casa en l’elaboració dels pressupostos. 
 
Bé, quan els ciutadans voten a les municipals, amb el seu vot decideixen que el Govern tingui unes 
característiques determinades, a uns ens voten perquè tenim unes idees que els semblen més 
interessants o millor que no les dels altres, i volen que les apliquéssim a la gestió del dia a dia, en 
definitiva, que les apliquéssim a fer política. Perquè la política es fa, sobretot, amb els pressupostos, 
dediques més diners a això que a allò, prioritzes aquest aspecte respecte un altre, per tant, sense 
pressupostos no hi ha política. I en aquest Ple que estem fem avui, determinem com s’apliquen i com 
es distribueixen els recursos de la ciutadania tortosina durant l’any 2016, per tant, de llarg, entenem 
nosaltres, que és el Ple més important de tot l’any. 
 
Esquerra Republicana de Catalunya ens vam presentar a les eleccions amb un programa electoral que 
pensem que era molt social, d’ajuda als que més ho necessitaven. Volíem dedicar diners a facilitar-los-
hi aliments frescos –és l’anomenat tiquet fresc–, volíem dedicar diners per a que els xiquets sense 
recursos disposessin de menjadors escolars també en els períodes de vacances. Esquerra ens vam 
presentar a les eleccions volent la reforma integral del Pont de l’Estat i la construcció d’una nova 
piscina coberta. També ens vam presentar a les eleccions volent una millora de l’espai cívic, dels 
carrers, de les voreres, dels passos de vianants, dels parcs infantils, més fonts obertes, més arbres per 
tenir una ciutat més amable. Esquerra també ens vam presentar a les eleccions volent que es fes un 
procés participatiu sobre què hem de fer amb el monument del riu, per tancar una discussió que a la 
nostra ciutat esdevé cíclica. Esquerra Republicana de Catalunya ens vàrem presentar a les eleccions 
volent un nou paquet turístic per a, d’acord amb el Pla estratègic de turisme de les Terres de l’Ebre, 
promocionar la navegabilitat del riu. En aquest sentit, hi ha partida pressupostària per recuperar el 
Llaüt. També Esquerra ens vam presentar a les eleccions volent el compliment del conveni amb les 
EMD’s i l’augment del seu finançament i, a pesar de l’escassetat de recursos, en aquest pressupost 
s’implementen mesures per poder realitzar les transferències de capital contemplades als convenis, a 
més d’incrementar les aportacions per a la gestió de les EMD’s. 
 
En base a aquest programa, la ciutadania tortosina ens va donar suport, permetent que 
esdevinguéssim la segona força d’aquest Ajuntament. 
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També vull manifestar, com és sabut, que l’Assemblea de la Secció Local d’Esquerra Republicana de 
Catalunya de Tortosa va creure oportú que allò millor per a la ciutadania era donar suport al grup que 
més regidors havia tret a les eleccions, a canvi d’influir amb el Govern municipal per a que els 
pressupostos i al Programa d’acció municipal, al PAM, fossin més socials i féssim la ciutat més amable, 
així respondríem al compromís que havíem adquirit amb la ciutadania i que nosaltres anomenàvem “el 
compromís d’Esquerra amb Tortosa”. Ara és el moment de repassar i analitzar les partides 
pressupostàries per veure si afiguren els nostres compromisos. 
 
Vull fer un esment al capítol d’ingressos perquè ja s’ha dit que es rebaixa la pressió fiscal, el qual va en 
bé de tota la ciutadania. Però repassaré més exhaustivament el capítol d’inversions. 
 
Esquerra, durant molt de temps ha estat demanant la reforma del Pont de l’Estat, en l’anterior 
legislatura vam presentar mocions al respecte, estava inclòs al nostre programa electoral ja des de l’any 
2011 i és un dels punts de l’Acord de governabilitat, per tant, aquesta inversió que surt en aquests 
pressupostos en una partida on s’hi destinen 900.000€, totalment subvencionats per la Diputació, 
havent-ne aportat el nostre municipi aproximadament uns 400.0000 més, dóna resposta a les nostres 
preguntes. 
 
Esquerra Republicana de Catalunya ha demanat en moltes ocasions millores en la via pública. La ciutat 
ha de ser més amable i més segura, per això en aquest pressupost s’incrementa en un 9% la inversió 
directa en millora de carrers, senyalització, passos de vianants, reductors de velocitat. Veiem que com 
això es dóna en aquest pressupost, nosaltres estem satisfets perquè la ciutadania se’n veurà 
repercutida en benefici. 
 
També en l’Acord de governabilitat que es va signar amb l’equip de Govern, per al nostre grup va ser 
prioritari el compliment dels convenis amb les EMD’s i l’augment del seu finançament. Com queda 
reflectit en aquest pressupost, a més d’augmentar, aproximadament, un 6 % les aportacions per a la 
gestió de les EMD’s, es pressuposta també el 50% de les aportacions per a inversió, pactades en els 
diferents convenis, que si bé, com ja s’ha dit, no és el total al qual aspirem, sí que suposa un increment 
percentual del 1500% respecte a pressupostos anteriors. En termes absoluts passem d’una aportació 
directa per inversió al 2015 de 17.500€ a totes les EMD’s i pobles, a una aportació per inversió directa 
al 2016 de 270.000€. Aquí també s’inclou, per exemple, com ja s’ha dit, els 41.000€ per al consultori 
dels Reguers. 
 
Hem parlat en aquest Ple moltes vegades i de forma motivada de la situació de precarietat en què viuen 
molts dels nostres veïns i veïnes, i de manera especial la població més desprotegida, que són els 
xiquets i les xiquetes. El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya sempre ha evitat fer demagògia i 
electoralisme d’aquest tema, encara que molts cops se’ns ha volgut conduir a fer-ho. És un tema molt 
sensible que demana actuacions i no discursos i ara, a l’hora de presentar els pressupostos, és quan 
s’ha de parlar amb dades i no amb paraules, i aquí els veiem reflectits. 
 
El compromís que va adquirir el grup municipal d’Esquerra, tant en el seu programa electoral com en les 
diferents intervencions en aquest plenari, es veu reflectit en aquest pressupost de forma clara, i vull 
detallar algunes partides de nova creació que així ho demostren: 
 
Primera. S’ha creat una partida nova per atendre el programa de tiquet fresc, amb una dotació de 
50.000€ i que cobreix una mancança amplament reclamada des d’aquest grup municipal en 
legislatures anteriors i en el seu programa electoral. 
 
S’ha creat una partida nova per atendre els menjadors escolars durant els períodes de vacances, amb 
una dotació de 31.000€ per atendre les necessitats dels infants sense recursos, i que ja es complien 
durant el mes de juliol en els campus ja existents.  
 
I s’ha dotat amb 31.000€ una partida per a treballs d’integració social que recull també la voluntat 
d’aquest grup de treballar per la integració de tots els col·lectius del municipi. 
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Entenem aquestes 3 partides com a més significatives perquè són de nova creació, però la realitat dels 
números ens diu que, en el global, la despesa social d’atenció directa a la ciutadania ha augmentat 
respecte al 2015 un 76%, i això és molt. Segurament que cadascú dels partits que estem representats 
en aquest Ajuntament faríem uns pressupostos diferents, dintre de les limitacions que ens imposa 
l’endeutament del municipi i que ens suposa tornar, entre capital i interessos, més de 6 milions 
d’euros.  
 
Però la realitat, que sempre és tossuda, ens diu que el Govern municipal l’exerceix el partit que va tenir 
més suport de la ciutadania. I el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, en la seva 
posició com a primer grup de l’oposició, i des del suport a la governabilitat que dóna a aquest Govern 
municipal, considera que ha col·laborat en introduir millores en aquests pressupostos en bé de les 
ciutadanes i dels ciutadans de Tortosa que, en definitiva, són els destinataris de la nostra feina com a 
representants públics. 
 
Per tant, el vot d’Esquerra Republicana de Catalunya serà favorable a aquests pressupostos que hem 
aconseguit entre tots que siguin més socials i més solidaris, donant suport als col·lectius més 
desfavorits, menys pressió fiscal, millorant la ciutat, donant suport als col·lectius més desfavorits. Per 
tant, com ja hem dit abans, la nostra posició és de donar suport a aquests pressupostos. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Monclús. En tot cas, també unes 
paraules, en primer lloc, d’agraïment per la predisposició que sorgeix de l’Acord de governabilitat que 
vam signar en el seu moment i poder materialitzar aquest pressupost. Per tant, als quatre regidors 
–avui en tenim un d’absent per raons, ja he dit, de malaltia, però que hem estat treballant 
conjuntament aquest pressupost des del primer moment– el meu agraïment. 
 
Agraïment que és..., és a dir, a vegades es fan els discursos que es desfan. Jo abans esmentava que 
aquests són els novens pressupostos que tinc l’honor de plantejar a aquest Ple. Doncs bé, d’aquests 
nou, cinc els hem aprovat conjuntament Esquerra Republicana i Convergència i Unió, sempre des de la 
responsabilitat i el realisme. 
 
Evidentment que als regidors d’Esquerra Republicana, com als regidors de Convergència i Unió i fins al 
mateix alcalde i fins al regidor d’Hisenda li agradaria destinar molts més recursos a moltes altres 
partides que ens han quedat coixes i que ens agradaria poder complementar i esperem poder 
complementar en exercicis posteriors. 
 
Però, en tot cas, la situació és la que és i, com molt bé també ha expressat el portaveu d’Esquerra 
Republicana, a vegades per ficar a un lloc n’has de traure d’un altre. Hem anat traient de molts per anar 
complementant el que enteníem que eren les prioritats. 
 
En relació al projecte del Pont, saben que coincidim plenament. Jo crec que aquí s’ha de ficar en valor 
una cosa que també pot passar desapercebuda. Quan algú diu que prioritzaria altres qüestions, i 
aquest que, efectivament, aquest és un projecte que al final està, ha sortit a licitació –em penso que ja 
està publicat, si no es publica aquests dies– i el projecte global està sobre 1.300.000€. Doncs bé, 
d’aquest 1.300.000€, 900.000 –com molt bé s’ha indicat– estan finançats per la Diputació i, per tant, 
algú ha fet aquesta feina, algú ha anat a buscar aquests recursos i algú ha aconseguit aquests 
recursos.  
 
En altres..., això no és un programa de lliure concurrència i que ja tocaven a l’Ajuntament, com podia 
ser el Pla d’actuació municipal o no. Això és un programa extraordinari i jo aquí, si em permeten, vull fer 
un esment especial a l’anterior vice-president de la Diputació, regidor d’aquest Ajuntament, al senyor 
Pere Panisello, que va tenir, al llarg del 2011, una intervenció decisiva aquests 900.000€ per poder fer 
aquesta actuació que també portàvem amb la regidora d’Urbanisme treballant ja feia, aproximadament, 
dos anys i que també ens hagués agradat poder-la fer abans, com tot. Però, en tot cas, la realitat és que 
es pot materialitzar ara. Esperem que quedi una obra digna i, sobretot, una obra funcional i que millori 
el dia a dia dels nostres conciutadans. 
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Després també ha fet esment, el senyor Monclús, a la quantitat, pràcticament 6.000.000€ que 
destinem a l’endeutament. És veritat. I hi ha vegades que s’ha destinat menys a l’endeutament. Però 
clar, el que hem de mirar no són el 6.000.000€ sinó la composició, quina quantitat destinem a 
interessos i quina quantitat destinem a amortització. 
 
Ens haguéssim pogut embolicar la manta al cap i dir..., i segurament hagués sigut raonable, perquè ara 
estem a uns nivells d’endeutament que no ho descartem, jo en la mateixa memòria ho fico, ens podem 
permetre, ja que hem baixat per primera vegada en les últimes dècades del 75% d’endeutament a 
l’Ajuntament de Tortosa, de no ser tan ambiciosos a l’hora de l’amortització. Però estem pagant 
6.000.000€ dels quals més de cinc , cinc i mig, vam destinats a reduir l’endeutament. 
 
Quant més reduíssim l’endeutament, menys interessos pagarem en un futur. Algú pot pensar que no 
caldria. Bé, portem tres anys així, per què? Perquè hem fet coincidir l’època d’uns interessos 
relativament baixos que estan cobrant-se al mercat i que ens estan cobrant les entitats financeres per 
fer aquest esforç. Per què? Perquè sinó ens hagués passat el que passava en anys anteriors, eh. Jo ho 
tinc aquí. El pressupost que jo em vaig trobar quan vaig entrar d’alcalde destinava a interessos 
1.550.000€. Un milió cinc-cents cinquanta mil euros, l’últim pressupost que no havíem aprovat 
nosaltres. Ara n’estem destinant 900 i “algo” mil euros, pràcticament 600.000€. Aquests 600.000€ 
menys que paguem d’interessos són els que podem destinar a fer altre tipus de despeses a 
l’Ajuntament.  
 
En tot cas, també hem de dir que aquesta política ha sigut una política compartida, pràcticament, en 
tots els pressupostos que hem anat aprovant conjuntament amb Esquerra Republicana i, per tant, 
agrair-los no només el suport, que això també ho he fet amb el senyor Dalmau, sinó també l’esforç de 
treballar conjuntament, colze a colze i fent una immersió en el que són els pressupostos, i igual com, si 
em permeten, ho faig amb el regidor Lehmann, que és qui ha estat al capdavant d’això, si em permeten 
fer un agraïment al regidor Marià Martínez, que és el responsable de l’àrea d’Esquerra Republicana, 
que és el que ho ha patit més, al menys en quant a hores de treball. Moltíssimes gràcies a tots plegats. 
 
Ara no sé si...., sí, sí, ara fem una segona ronda, no sé si el regidor Lehmann..., jo crec que podem donar 
per contestades i, en tot cas, els hi donaria una paraula per acomiadar-se, ho dic per no fer-ho més 
llarg. I ara sí que donaria torn, un altre torn als diferents portaveus que vulguin intervenir. El senyor 
Rodríguez m’havia demanat la paraula; el senyor Dalmau? No? No, no, no, no, no, no és obligatori, no, 
no, si no ho té previst, no. No, no, no me l’havia demanat, no me l’havia demanat. Senyor Rodríguez, 
vostè sí que me l’havia demanat. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, en primer lloc, aniré responent a alguna de les coses que 
ha plantejat abans. Nosaltres posem l’exemple del cas Innova, el model Innova, no perquè Innova 
estigui aquí a Tortosa, sinó perquè és el mateix model de gestió que s’aplica aquí a Tortosa i que s’ha 
demostrat que afavoreix certes pràctiques que malbaraten els diners públics. Simplement, per això 
utilitzem el concepte del model Innova i de Sagessa. 
 
Evidentment, nosaltres no creiem que l’Ajuntament estigui capacitat per gestionar hospitals i plantegem 
un altre model que, si vol, ara podem entrar a debatre això, que jo crec que no és el lloc, però bé, si vol, 
doncs, podem entrar aquí en aquest debat.  
 
Però sí que entenem que els consell d’administració tampoc són la millor eina per fiscalitzar aquestes 
empreses en moltes vegades, i ho estem comprovant en una informació que arriba tard, quan arriba, o 
massa tard i en persones que no són les més adequades per fiscalitzar una quantitat de recursos i de 
diners tan gran. Si vol, després tornarem a debatre i tornarem a entrar en aquesta qüestió, però 
nosaltres tornarem a insistir que aquest model de gestió no ens agrada i que la pràctica ha demostrat 
que afavoreix certes pràctiques que no són desitjables, molt més que la gestió directa i pública. I n’hi ha 
tants casos a nivell de Catalunya que nosaltres ens plantegem que com és possible que encara hi hagi 
gent que defensi aquest model de gestió. 



                                   

 
 
 

-  Pàg. 41 / 82 -           JACE / sbh 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
En segon lloc, igual no m’he expressat bé o vostè no ha volgut escoltar-me bé, però en el cas hem citat 
que a l’Ajuntament de Deltebre ja s’està fent el tema dels pressupostos participatius. No hem dit en cap 
moment que sigui el nostre referent, ha dit vostè abans, ha posat un exemple que utilitzaré ara: el 
model que es planteja a Deltebre se sembla tant al que nosaltres tindríem com un ou a una maçana, 
però entre el no res i l’ou, doncs bé, ja és un pas més cap a la maçana, en el tema de Deltebre. 
 
En quant al tema d’amortitzacions i interessos, li volem agrair l’explicació, tot i que l’hagi fet en un to 
que podríem qualificar de burlesc que crec que no toca –explicar el que és amortització i deute–, però 
en tot cas, nosaltres sí que entenem, i li hem explicat, que era una qüestió més ideològica que 
plantejàvem, que ens preguntem com és possible que Tortosa, a hores d’ara, s’estigui pagant aquells 
nivells d’interessos i d’amortització, perquè pensem que és un ciutat que no té ni els serveis socials ni 
les infraestructures que justifiquen no ja aquesta amortització d’aquests interessos, sinó els que s’han 
pagat durant tants anys. 
 
I bé, doncs hi ha entitats que fan una auditoria del deute simplement per a que, com a mínim, la 
ciutadania sigui conscient de com s’han gestionat els seus diners, que moltes vegades no s’han 
destinat als interessos que tenia com a prioritaris la ciutadania. I no és una qüestió personal de vostè, 
sinó que és una qüestió que ja arrossega de l’Ajuntament, però que a nivell ideològics, doncs, nosaltres 
sempre la reivindicarem, el com és possible que Tortosa, per molt que s’hagi abaixat el deute, encara 
tingui aquest deute que pensem que no respon ni als seus serveis ni a les seves infraestructures. 
 
El tema de la dotació pressupostària als grups municipals, la CUP és, precisament, juntament amb el 
PP, el que menys rep d’aquesta dotació i crec que és demagògic dir que, precisament sigui la CUP la 
que rebaixa aquesta quantia, en tot cas, haurien de ser altres grups els que nosaltres demanaríem que 
fessin això. I a aquesta proposta la CUP se sumaria però, evidentment, per reduir aquesta despesa els 
grups amb més dotació haurien de ser els primers. 
 
Ens alegrem, per tant, que vostè estigui també preocupat i sensibilitzat en el tema de les barreres 
arquitectòniques, perquè és un tema de ciutat. I, en tot cas, ja li farem arribar propostes que ens fan 
arribar, perquè a vegades no només cal complir la legalitat, sinó que aquests temes, depenent de 
certes persones o certs grups, doncs, necessitem unes adaptacions que bé, que ens fan arribar que de 
vegades no s’han fet i que estaria bé que en futur es fessin, i creiem que en això no hi haurà problema 
per arribar a un acord. 
 
Agafem aquest compromís que s’ha manifestat aquí en el tema de les energies alternatives i en una 
aposta que creiem que s’ha de començar a fer ja des de l’Ajuntament de Tortosa, i en realitat des de 
qualsevol ajuntament. 
 
I en últim, bé, sentint la valoració que es feia per part d’Esquerra Republicana d’aquests pressupostos, 
doncs, felicitar-lo que en tan poc tingui vostè un soci tan lleial i a l’hora d’aprovar uns pressupostos, en 
els que amb una miqueta més d’inversió social i amb uns quants arbres i senyalitzacions de carrers i 
pas de vianants, doncs, ja tenim prou per justificar una Alcaldia. En tot cas, doncs, el felicitem perquè 
per un preu tan baix pugui tenir vostè un soci tan lleial. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Començaré per aquí. Jo no sé quin és preu 
de la CUP, però a vegades, quan un fica un preu tan, tan elevat, es queda sense res. Quan un demana 
el que no pot demanar, passa el que passa, senyor Rodríguez. Però, en tot cas, això no ho hem 
d’arreglar ni vostè ni jo ara aquí. L’exercici de realisme és un exercici sempre aconsellable. En tot cas...., 
i també li dic, eh, són els cinquens pressupostos que aprovo amb Esquerra Republicana dels 9 que he 
aprovat, i penso que ho hem fet sempre amb la lleialtat necessària. 
 
Dels temes que em cometa, diu: El model Innova és el model que s’aplicava a l’Ajuntament de Tortosa. 
Jo no li dic en to burlesc, després s’ho pren en to burlesc, li dic amb el to que és, jo crec que no el sap. 
O bé no coneix el model Innova o bé no coneix el model Tortosa. 
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Sap el que era vostè Innova?, i no li dic amb to burlesc. Innova era una societat “holding”, una societat 
interposada entre les societats que gestionen cadascun dels àmbits i l’ajuntament. L’Ajuntament de 
Tortosa no l’ha tingut mai aquest model. No ha tingut mai aquesta societat interposada que feia de 
pantalla entre ajuntament i societats que gestionen. És, per a que ens entenguéssim, és com si 
l’Ajuntament de Tortosa tingués una societat que fos la sòcia de Gesat, que fos la sòcia de Tortosa 
Salut, que fos la sòcia de Tortosasport. I totes societats municipals no tenien com a soci a l’Ajuntament. 
Això és el que passava a Reus, aquest és el model Innova. Aquest no és el model Tortosa, per què? 
Perquè llavors l’Ajuntament se’n cuida d’auditar, actuar, exclusivament sobre Innova. I llavors podia ser, 
no dic que passés, però podia ser que, com que hi havia una altra societat per baix, l’actuació o la 
fiscalització municipal no pogués arribar a aquestes societats. Però l’Ajuntament és soci directe de totes 
les societats, per tant, el model Tortosa no té res que veure amb el model Reus o el model Innova, de 
veritat, són models diferents. Que poden haver-hi errors? Segur, a aquest, aquí i a Sebastòpol, però no 
té res que veure, no. I jo crec que no ho deuen de fer amb ànim de confondre, perquè no ho deuen tenir 
entès.  
 
Per tant, evidentment, el control que hi ha quan hi ha una societat “holding” per part de l’Ajuntament 
sobre les societats, no és el mateix quan és l’Ajuntament qui controla totes les societats, amb això 
estem d’acord. Però és que aquest no és el model que apliquem a Tortosa. El model que apliquem a 
Tortosa és que, totes les societats, el soci és l’Ajuntament de Tortosa. Només vam tenir una excepció 
durant uns mesos, que ja vaig explicar en aquell moment què era, que va ser el moment de constituir 
Tortosa Salut, que vam constituir Tortosa Salut i durant uns mesos el soci de Tortosa Salut era Gesat, 
però després vam traspassar les accions a l’Ajuntament. I l’Ajuntament és el soci de totes les societats. 
I quan es va el compte general, es fa el compte general de totes les societats.  
 
I diu: És que el Consell d’Administració no és l’element fiscalitzador necessari. És que el Consell 
d‘Administració no és el que té assignat la fiscalització d’aquells recursos públics. La fiscalització 
d’aquells recursos públics, qui els té és la Intervenció, que utilitza una auditoria externa per fer el 
compliment estrictament dels paràmetres financers i una auditoria externa per fer el compliment del 
que es diu auditoria de legalitat o de compliment, val? I, per tant, la fiscalització ve per aquí. El Consell 
d’Administració no té com objecte fiscalitzar, el Consell d’Administració el que té com objecte és fixar 
les línies de treball als gestors, fixar les línies en què s’han d’emfatitzar les actuacions de la pròpia 
societat i, evidentment, doncs també rebre els comptes. Però no, el Consell d’Administració no és qui 
hagi de fiscalitzar. Per què? Perquè no és el model Innova, perquè la fiscalització recau sobre 
l’Ajuntament, no recau sobre una altra societat. I li estic intentant explicar en to directe però no gens 
burlesc, perquè després s’ho pren en què els hi faig en to burlesc. Però és que em pareix fonamental, 
em pareix que l’error de base ens ve per aquí. Clar, quan vostè assimilen el model Innova a que és el 
model que s’està aplicant a Tortosa, penso que estem cometent, estan cometent un error, però no s’ho 
prenguin a mal, l’error. Per què? Perquè no és el mateix. Perquè, efectivament, quan interposo una 
societat, entre les cometes que vostè vulgui, les societats de baix són més opaques a l’administració 
tutelant. Però és que aquí no en tenim cap de societat interposada i, per tant, el model no és el mateix. 
 
Respecte a la referència a algun altre ajuntament, no.... bé, perdó, per acabar això, ja em parlarem, jo, 
si vol, ja em parlarem. A mi m’agradaria que em diguessin: Escolti, l’Hospital no s’ha de gestionar amb 
una societat mercantil de titularitat municipal 100%. Val. Digui’m com s’ha de..., però tampoc s’ha de 
gestionar a través de l’Ajuntament. No ho parléssim ara, si vol un dia en parlem, ens diuen quina és la 
seva proposta. I estaria bé que també l’expliquessin públicament. 
 
Respecte al tema dels pressupostos d’algun altre Ajuntament que ha esmentat. Òbviament, aquí 
nosaltres hem de discutir el nostre i cadascú ha de discutir el seu i, per tant, jo no vull ficar altres 
municipis. Vostès n’han anat esmentant, cadascú és lliure de fer el que cregui convenient i, en tot cas, 
els seus plens els habiliten a fer-ho. 
 
Respecte al tema del deute i el to burlesc, de veritat que no pretenia utilitzar cap to burlesc. Pretenia 
ser didàctic en l’explicació. I em diu: jo no entenc com hi hagi el nivell de deutes que hi ha en relació als 
serveis socials que hi ha a l’Ajuntament. No té res que veure, i tampoc, li intento explicar, l’endeutament 



                                   

 
 
 

-  Pàg. 43 / 82 -           JACE / sbh 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

que té l’Ajuntament de Tortosa no s’ha pogut destinar mai, per definició, a serveis socials perquè, 
teòricament, l’endeutament que està autoritzat a comprometre’s –i ja des de inclús l’anterior Llei 
d’hisendes locals que datava d’anterior del 2004, també deia el mateix– ha d’anar destinat a inversió.  
 
Per tant, tot aquest endeutament haurà anat destinat a inversions, més encertades o menys 
encertades. Vostè podrà estar més d’acord o menys d’acord però al llarg de la història ha sigut així, més 
enllà...., i és veritat, nosaltres, jo quan vaig entrar vaig tindre que fer un pla per finançar casi 
3.000.000€ que hi havia d’extrajudicial, dels quals 1.000.000 era d’inversió –el demés era de despesa 
corrent– que s’anava reproduint d’any en any. Però això són els préstecs de sanejament que es fan. 
 
Però més enllà d’això, que potser a l’Ajuntament de Tortosa se n’han degut fer dos o tres i les quanties 
són relativament petites, la resta d’endeutament s’ha fet amb inversions. I ja li dic, després vostè pot 
estar d’acord o no. Dir: Escolti, jo aquesta inversió, doncs, jo potser no hagués..., no, potser no, ja ho 
vaig dir que no m’hagués gastat tants diners com ens vam gastar al pavelló firal, però una vegada sóc 
alcalde, jo el que he de fer és pagar-los. No puc dir que no pagaré perquè no estic d’acord, entengui’m. I 
jo sé que el seu concepte és diferent, el que passa és que jo el que els hi dic és que és bo que aquest 
concepte que apliquem a la cosa pública, ens l’apliquéssim a la cosa privada, i si un a casa seva té per 
costum pagar els préstecs que demana als bancs, doncs, nosaltres aquest criteri també l’apliquem 
aquí. 
 
Respecte al tema de l’assignació dels grups, jo no vull seguir per aquí, però diu: Oh!, és que el PP i la 
CUP som els que menys rebem. Efectivament. Ara facem el comte d’una altra forma, miri quant rep 
cada grup en funció dels regidors que té i veurà que, per regidors, el PP i la CUP són els que reben més. 
Perquè si ho repartim per regidors, el que rep menys per regidor és el grup majoritari, perquè es 
prima –hi ha una prima– igualitària, una quantitat iguala per a tots els grups, independentment dels 
número de regidors que tenen. Per tant, per regidor, la CUP i el PP són els que reben més en ràtio de 
regidors. Però, en tot cas, li mantinc l’oferta. 
 
En el tema de les barreres arquitectòniques, jo, si em diu  “Escolti....”, nosaltres tenim un estudi de tot 
el que s’hauria de fer a Tortosa i també del que hem anat fent, eh, i jo, si em diu “ho hem d’assumir 
tot”, no. El que li dic és que nosaltres hem atès ni un, ni dos, ni tres, ni cinc, molts més casos de gent 
concreta que diu “jo tinc un problema per anar des de casa a no sé on”, i nosaltres prioritzem aquestes 
actuacions perquè a tot no podem arribar. I després, si vostè també –he vist que ho ha dit– podia haver 
interpretat que m’ho deia en un to burlesc, que estic segur que no era així, de dir “bé, doncs ja..., està 
molt sensibilitzat”, doncs sí, estic sensibilitzat, eh. I pot comprovar quants edificis municipals hi havia 
adaptats a l’any 2007 i quants n’hi ha ara. I no només edificis municipals, sinó recorreguts i accessos 
als edificis. Que ens queda feina per fer? Doncs, la farem conjuntament.  
 
I en quant al tema de les energies alternatives, ja hem dit que n’estem fent. Segurament, de forma 
simbòlica, com ha sigut a l’Escola dels Reguers, o com l’Escola de Bítem –també ho va fer la mateixa 
EMD–, o hem fet algunes instal·lacions esportives, hi ha algunes que, la veritat, amb molt bon resultat. I 
intentarem fer-ho sempre intentant, a la vegada, no només fomentar aquestes energies alternatives, 
sinó que, a més a més, aquesta energia que consumeix l’Ajuntament sigui, a la vegada, més barata 
també, si pot ser. I en això estem treballant. En tot cas, gràcies per les seves aportacions. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
En primer lloc, agrair-li que ha reconegut que realment el nostre grup municipal sí que ha fet les 
propostes i les va cursar i, per tant, agrair-li. I manifestar-li també que, en la línia del nostre grup 
municipal, continuarem fent-ne, com ja fa molt temps que en fem. 
 
Jo, és un tema de que...és el tema del retrovisor, no?, que vostè sempre utilitza, i el “i tu més”, no?. No li 
fa falta, jo entenc. Cadascú...., miri, vostè i el seu partit ha governat la ciutat durant 28 anys i tots els 
alcaldes que han hagut –els d’un color i de l’altre en diferents períodes– han fet el que en aquell 
moment creien que tenien que fer, com vostè molt bé ha dit abans –i com vostè també molt bé ha dit 
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abans: amb encerts i desencerts, segur– han fet allò que les circumstàncies socials i econòmiques i 
conjunturals els hi donaven peu a fer i creien que tenien que fer. En aquest sentit, no li fa falta, vostè 
governa, vostè ja dit “he presentat nou pressupostos”. Certament, i la nostra feina com a grup de 
l’oposició és demanar-li una sèrie de consideracions al respecte d’aquesta proposta que vostè fa, i 
vostè el que fa és justificar com vostè ha fet el pressupost. I ja està. I, com a grup de l’oposició, 
nosaltres fem el que creiem que tenim que fer. 
 
En aquest sentit, vostè ha parlat de Reglament, de dir: no van aprovar un Reglament i ara vostès 
volen.... Sí, sí, clar. Nosaltres no estàvem d’acord –tal i com vostè ha dit– amb el Reglament tal i com 
s’havia fet ni el model, però nosaltres pensem que aquest Reglament és una eina, i com a eina 
reglamentària de dins l’Ajuntament pensem que nosaltres la voldrem utilitzar, i em sembla que és molt 
lícit. I en el marc, diguéssim, legal reglamentari, l’utilitzarem i farem propostes i per això pensem que 
així ho hem de fer. 
 
En aquest sentit, vostè també ho ha dit, diu: Segurament que estem a anys llum d’una sèrie de 
propostes i un altre model, per això mateix hem arribat a aquesta conclusió i per això el nostre sentit del 
vot. I en aquest sentit continuarem treballant, senyor alcalde. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Coincideixo i, a més, és que no...., per presentar 
els pressupostos jo no he de mirar cap retrovisor, senyor Roig. A més, estic tan convençut de cadascun 
dels nou pressupostos que hem presentat, que els puc justificar sense mirar enlloc, en el sentit de no 
tenir que comparar ni amb cap altra època, ni amb cap altre municipi.  
 
Ara, quan vostès em diuen “És que nosaltres faríem això, faríem això, faríem això”, jo l’únic que els hi he 
constatat és, home –em penso que ha sigut tot pel tema de les bonificacions socials amb els impostos i 
els ingressos–, jo l’únic que he constatat és, escolti, quan vostès van estar 8 anys fent pressupostos..., 
no, el senyor de la Vega no estava, era molt jovenet llavors..., ja, ja devia..., no em faci buscar on estava 
que encara el trobaríem per algun puesto, però en tot cas, no estava. Sí home, senyor Roig, que a algun 
puesto devia estar el senyor de la Vega en aquell moment, no devia estar al Partit Comunista, no devia 
estar al Partit Comunista. El senyor de la Vega és un de tota la vida del PSC, per tant..., bé, de tota la 
seva vida que és molt curta, que és molt curta, que és molt curta, és molt curta. En tot cas, ja ho 
buscaríem, però no és això. Estava al PSC, sí, sí, ja li he dit jo.  
 
Però el que li dic és que, home, li constato –però no per a justificar els pressupostos, que jo els tinc 
plenament justificats, sense mirar a ningú–, però quan vostès fan determinades propostes, de dir, 
home, està bé però dos coses: primer, quan van governar no les van fer, segona, reconeguin que aquest 
Govern les ha fet i tercera..., sí, la tarifació social de l’aigua existia o no existia? La bonificació per als 
parats a l’Escola de Música, bé, a l’Escola de Música no existia i a l’Escola de Teatre tampoc, per tant, 
no existien les que vostès, però als serveis esportius sí que existien i no les havia. I així en podríem fer 
tres o quatre. Després parlaven del transport, perquè també tinc ganes, si la regidora em deixa també 
parlarem de la tarifació del transport públic. Per tant, no ho necessito però, simplement, és per 
constatar això. 
 
Que vostès han presentat propostes? Sí. I jo, de les propostes ni li he negat, al contrari, li he reconegut. 
Em penso que quan parlava, contestava al senyor Jordan li deia: al menys vostè n’ha presentat no sé 
quantes fulles de propostes. I jo, l’únic que li dic és que per sumar, s’ha de restar abans. O se suma per 
un altre cantó, o es resta per l’altre. Però, en tot cas, res a dir. 
 
I el Reglament de participació ciutadana per suposat que el...., a més, me n’alegro. Me n’alegro, de 
veritat, que un grup municipal pugui utilitzar-lo. Tant de bo també l’utilitzés tota la ciutadania. I ja li he 
dit que algunes coses ja les hem ficat en marxa, altres, doncs, per exemple, jo vaig estar la setmana 
passada constituint el Consell del poble dels Reguers, que és la primera vegada que es constitueix en 
aquesta forma de Consell, estem dient que farem les audiències públiques per a pressupostos i 
ordenances, espero poder constituir –en parlàvem l’altre dia també amb les associacions de veïns– els 
consells de ciutat, potser una part d’aquesta participació en els pressupostos potser l’haurem de 
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canalitzar via Consell de Ciutat, donades les característiques de Tortosa ven parlàvem amb els 
companys del grup municipal d’Esquerra–, ja ho veurem com anirem concretant-ho. Però de veritat que 
no, no..., si estic d’acord i me n’alegro que més enllà...., i a més, jo crec que també els honora a vostès 
que, més enllà de que mostressin la seva disconformitat en l’aprovació del Reglament, diguin: Escolti, 
doncs, amb totes les limitacions, segurament és una eina útil i la volem utilitzar. Absolutament d’acord i 
aquí ens trobarem, segur. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, és per algunes apreciacions en relació al 
debat que hem tingut abans. 
 
En primer lloc, és en relació al tema del Pla estratègic, més enllà de que vostè quan es presenta a les 
eleccions porta programes electorals –com tots els partits que es presenten a les eleccions–, li tornem 
a reclamar que iniciï els tràmit per elaborar aquest Pla estratègic, perquè ja fa 9 anys que vostè mateix 
va dient en cada Ple de pressupostos que ho tirarà endavant o que ho té en compte, però la realitat és 
que després de 9 anys no tenim cap Pla estratègic i, per tant, insistim en aquesta idea de poder tirar 
endavant aquesta qüestió. 
 
Vostè, en el tema del Pla estratègic, ha tornat a dir que ha guanyat les eleccions. Jo no sé quina relació 
té una cosa amb l’altra perquè és una demanda concreta, però bé, si vol parlar si ha guanyat o no les 
eleccions, també li recordo que vostè ha perdut més de 2000 vots en les últimes eleccions i , per tant, 
estaria bé, penso jo, que fes una mica d’autocrítica en algunes de les coses que va dir que faria, per 
exemple, durant aquests 8 anys, que va ser un Pla estratègic i que no l’ha fet i que, a hores d’ara, 
encara no l’ha fet, perquè pensem, insistim, que és un tema important per al futur de la ciutat, per 
projectar-la a anys vista, a mig i llarg termini, com la ciutat que volem, jo crec, tots que sigui Tortosa. 
 
En aquest sentit, també el tema de participació ciutadana, recordar-li que esperem que de cara al 
proper Ple de pressupostos ja poguéssim parlar amb l’aplicació de la participació ciutadana, que és una 
de les respostes que també ha donat, però al final estem aprovant uns pressupostos que ni tenen Pla 
estratègic, ni tenen participació ciutadana. 
 
I aquí, voldria recordar-li al senyor Monclús, al company d’Esquerra Republicana, que també durant tots 
aquests anys vostè reclamava el Pla estratègic i la participació ciutadana, avui suposo que n’és 
conscient que està votant uns pressupostos que no tenen ni una cosa ni l’altra però que, en tot cas, 
serà vostè el qui haurà d’explicar perquè. 
 
En segon lloc també, senyor alcalde, li he parlat del Pla local d’habitatge, que és una de les poques 
mocions que en el mandat anterior ens van aprovar i que, a hores d’ara, en cap comissió se’ns ha dit 
res al respecte en quant a quines mesures volen aplicar, quins programes es volen aplicar i, per tant, li 
reclamem també que el més prompte possible ens ho faci arribar per a poder-lo debatre, per a poder-lo 
analitzar i per poder fer propostes al respecte. 
 
Un altre dels elements és el tema del Pont de l’Estat. Aquí està clar que hi ha visions diferents, vostès 
volen aquesta inversió amb aquesta quantitat de diners, nosaltres ja hem dit que sí, que pensem que 
s’havia de rehabilitar i s’ha de rehabilitar el Pont, però que no haguéssim destinat tants recursos i, per 
tant, simplement tornar a dir, no?, això que els dos hem expressat en aquest sentit en aquesta inversió. 
Una inversió que sí, que ve de la Diputació, però que al igual que es va aconseguir per a això, també 
s’hagués pogut treballar per a aconseguir-la en altres tipus d’inversions i, segurament, s’hagués pogut 
fer el que nosaltres diem que era una diversificació en quant als diferents projectes per a la nostra 
ciutat. 
 
També en l’àmbit social, més enllà de les millores que jo li he reconegut i que he expressat 
públicament, insistim que cal anar més enllà. I cal anar més enllà independentment de que governin 
vostès, de que governéssim nosaltres, de que abans es feia o no es feia, cal anar més enllà perquè la 
situació social no havia sigut mai com és la que vivim en aquests moments. La situació social de crisi 
econòmica que en aquests moments estem vivint a la nostra societat –vostè fa que no amb el cap– jo li 
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dic que no ha sigut mai com la que tenim en aquests moments, ni les taxes d’atur, ni les taxes de 
pobresa i, per tant, pesem que, com estem en una situació d’emergència social, cal anar més enllà. I ja 
li he expressat també algunes actuacions: els plans locals d’ocupació, li he expressat també aquesta 
línia de subvencions per ajudar a les famílies que estan a l’atur a l’hora de pagar els diferents impostos 
municipals i que, per tant, aquí públicament ja li expresso de cara a propers exercicis si les volen tirar 
endavant, com en el seu vam proposar –i que en aquell moment van votar en contra– el programa de 
tiquet fresc que avui sí que aprovem en aquest Ple municipal de pressupostos. 
 
Sobre el tema de les EMD’s, està bé que l’any que ve, aprofitant que s’han de renovar els convenis, 
s’analitzarà tota aquesta qüestió que hem comentat abans, però també jo li he de dir que si es fa l’any 
que ve serà perquè s’ha de renovar, però durant tots aquests anys no s’ha complit amb allò que estava 
escrit i, per tant, insistim en què pensem que en aquesta línia s’ha fet malament. 
 
I aquí també al senyor Monclús, que ha defensat l’aportació a les EMD’s, jo li vull recordar que els seus 
regidors a l’EMD de Jesús, els regidors d’Esquerra Republicana, no Jordi Jordan ni el regidor de Movem 
a Jesús, sinó els seus regidors han votat en contra dels pressupostos de l’EMD precisament en aquesta 
línia, essent conscients de que enguany no s’ha aportat el que tocava, a l’igual que durant aquests 
últims anys en relació als convenis. Per tant, celebro que aprofitant que l’any que ve s’han de renovar 
els convenis, es regularitzi aquesta situació que hem vingut dient durant aquests últims anys que no era 
positiva. 
 
I acabo amb el tema de les nostres propostes: si les hem fet, si em sé els pressupostos, si no em sé els 
pressupostos..., no entraré en aquest tema, com ha dit vostè el què ha dit. Vostè mateix pot dir el que 
cregui i fer el que vulgui i vostè és lliure d’expressar si jo he treballat o no els pressupostos, però en tot 
cas, més enllà del tema de la informació: si l’hem rebuda, si no, quan, les instàncies, si realment hi ha 
una voluntat política o no –m’he és igual aquest debat, jo diria d’egos d’entre uns i els altres–, hem 
quedo amb un tema que penso que és positiu, i és que vostè ha dit que, com hi ha cada any la 
incorporació d’importants romanents al pressupost i que es poden fer diferents inversions, més enllà de 
les que aprovéssim avui amb aquest pressupost, li farem arribar des del nostre grup municipal tota una 
sèrie de propostes per a que es tinguin en compte per a tots aquests romanents. I després podrem 
analitzar si realment el Govern municipal les ha tingut en compte o no. 
 
Per tant, concloc el debat per part del meu grup amb aquest to positiu. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Acabo per aquí. Vostè ens les fa arribar, 
però com entendrà, qui marcarà les prioritats d’inversions és el Pla d’actuació municipal. Si vostès 
coincideixen amb el Pla d’actuació municipal serà molt fàcil ficar-nos d’acord. Si vostès han tingut la 
visió estratègica d’identificar alguna necessitat a la ciutat que no haguéssim identificat amb el Pla 
estratègic i que entenguéssim més prioritària, segurament que l’entendré. Però bé, com que a vostè tot 
li és igual i d’egos només li preocupa el seu, doncs, res a dir i res a comentar. 
 
Respecte al tema de les EMD’s que no s’ha complert. Les fórmules s’ha complert escrupolosament, 
escrupolosament, totes les lletres. L’he vist molt interessat pel que fan els regidors d’Esquerra 
Republicana a l’EMD de Jesús. Home, senyor Jordan, m’ho fica molt fàcil. Miri el que fa el seu regidor a 
l’EMD de Jesús i copiï’l. Copiï’l, que potser n’aprendrà, que potser va millor. Escolti les seves 
intervencions, llegeixi les seves actes i miri el que vota que potser li anirà millor. Ja que diu que han 
d’aprendre no sé qui dels regidors de no sé on, vagi, miri-ho i si vol li passaré jo les actes per si no li 
passen, ja li passaré jo les actes, i potser aprendrà algo, home, potser aprendrà algo i anirà a més, anirà 
millor. 
 
En tot cas, comentar-li algunes de les qüestions. Diu: No, les taxes d’atur no han estat mai com ara i les 
taxes de pobresa. Vostè deu de ser molt jove o només deu estudiar la història molt pretèrita i poc la 
contemporània. Vostè s’ha mirat les taxes d’atur a Tortosa? Se les ha mirat? I en els últims 30 anys no 
hi ha hagut taxes d’atur més elevades que les d’ara? No se les ha mirat. No se les ha mirat perquè sí 
que les hi ha hagut. Hi ha hagut, dissortadament, moments més complicats que aquests i, segurament, 
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amb menys recursos a l’Ajuntament de Tortosa i amb menys possibilitats de combatre’ls. Per tant, 
pontificar de certes formes sense utilitzar les dades, clar, pots quedar com pots quedar, les coses són 
com són. 
 
En quant al Pont de l’Estat diu: Nosaltres el faríem però amb menys recursos. Ja està, molt bé, 
nosaltres..., jo quan el volia fer, el volia fer amb 1 milió d’euros, i al final el pressupost puja un milió tres-
cents. I espero que quan s’adjudiqui, s’adjudiqui per menys. Però clar, el que ens hauria de dir és què 
no faria. Els serveis no els traslladaria?, perquè clar, això són casi 300.000 euros. Els serveis s’han de 
traslladar, sinó no es pot actuar al Pont. Què faria? No el faria més ample? Això val el que val. Què 
faria? No ficaria les escales que s’han de ficar? No faria l’encaix a la zona de Tortosa? Està bé, però 
expliqui-ho el que no faria. Diu: Jo ho faria igual però amb menys diners. Això és molt bonic, però és 
qüestió de concretar. “No ficaria les llumetes”, molt bé, digui....no ficaria.... no, ja li dic jo perquè clar, 
com que no ho diu, ho hem d’encertar. Diu: Jo faria el mateix però gastant-me menys diners. Bé, tampoc 
no.... 
 
El del Pla local d’habitatge no és un tema pressupostari. S’estan fent coses, algunes estan incorporades 
aquí. En tot cas això, a la comissió em consta que s’està treballant, ja li faran arribar. 
 
El tema de participació ciutadana ja li he dit. El tema... ah bé, el tema de que si hem perdut vots o no 
hem perdut vots, miri, vuit regidors, vuit regidors. Digui’m quina formació política ha tingut vuit regidors 
a l’Ajuntament de Tortosa que no hagi estat aquesta. Mai. Hi ha alguns que han tingut alcaldies amb 
molts menys regidors, pactes una mica estranys i que hi va participar Iniciativa. Ara que parlen de 
pactes, doncs bé, en aquest Ajuntament de Tortosa Iniciativa ha tingut un alcalde de la mà del Partit 
Popular, temps pretèrits, no miréssim el retrovisor, no cal mirar-lo, però constatem-ho. Per tant..... Li he 
dit que era Iniciativa, senyor Roig, no era socialista abans l’alcalde, l’alcalde era d’Iniciativa quan va 
pactar amb el Partit Popular, no miréssim el retrovisor. 
 
I en tot cas, els 9 anys, són 9 pressupostos però encara no són 9 anys. Jo entenc que se li faci llarg, 
però encara no són 9. Però, en tot cas, també vull acabar...., sí, sí, sí, se li fan llargs i més llargs que se li 
faran, miri que li dic. Això és un missatge que pot entendre tothom, més llargs que se li faran. 
 
En tot cas, no sé si hi ha alguna intervenció...., ah sí, el senyor Monclús per concloure el torn de 
portaveus. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit  pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. 
 
Bé, Esquerra ens vam presentar a les eleccions municipals amb un programa electoral ampli que vam 
resumir en 12 punts que vam dir “Compromís d’Esquerra per Tortosa”. El primer punt era: Màxima 
transparència i participació ciutadana; el segon era: Un programa de millora de carrers i voreres; el 
tercer: Un pla local per a l’ocupació; el quart: Una nova piscina de 25 x 20 metres de gestió pública, el 
cinquè: La reforma integral del Pont de l’Estat; el sisè: Programa d’aliments frescos, el del tiquet fresc, 
50.000€; el setè: Millora de l’accés a l’Hospital Verge de la Cinta; el vuitè: Creació de l’oficina integral 
per al comerç; el nou: Pla de manteniment dels parcs infantils: el deu: Un nou paquet turístic amb 
recuperació del llaüt; l’onze: Il·luminació del Castell de la Suda, catedral i muralles; i el dotzè: La rebaixa 
del preu del bus urbà. 
 
Tot això està dins del Pla d’acció municipal, tot això està pactat per donar suport i donar governabilitat a 
la ciutat de Tortosa, i molts d’aquests dotze punts els veiem inclosos en aquests pressupostos que avui 
s’aprovaran. 
 
Per tant, nosaltres no venem barat el nostre vot, sinó que nosaltres venem el nostre compromís. Quan 
vostès –i em refereixo a la CUP– arriben a acords potser pensen que es venen barats i per això els hi 
costa tant arribar a acords, i així estem, mentre que nosaltres el que estem fent és posar en valor el 
nostre programa. 
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I crec que també en aquests quatre anys tindrem Pla estratègic i tindrem molta participació ciutadana. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Ja per concloure, més enllà d’unes paraules 
d’agraïment que jo també donaré si els hi pareix bé, té la paraula el senyor Lehmann. 
 
Intervenció del Sr. Lehmann 
A continuació pren la paraula el Sr. Lehmann: Sí, gràcies. Bé, en definitiva, és un últim torn per tal 
d’agrair a aquells grups municipals que han donat suport als comptes per al 2016. I bé, agrair-los 
aquest vot. 
 
I tots aquells que han optat per no donar-nos el suport i votar en contra, sí que agrair les aportacions. 
Unes aportacions que també, més enllà de les que sí han arribat en el si de la comissió, jo 
personalment en la primera comissió –que crec que era la del 20 d’octubre– em vaig ficar a disposició 
de tots els membres per tal de començar a rebre qualsevol suggeriment, el que sigui. S’han fet, es fan 
aquí de manera lícita, però quan es parla de que si hi ha participació o no en el si de la comissió, no 
serà per mi que no em fico a disposició. 
 
Per la resta, crec que s’ha contestat tot. Si queda alguna cosa més... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas també si em permeten, no ho he fet 
abans, sempre ho faig al torn final, fer un agraïment. Un agraïment a tots els tècnics municipals que 
han estat treballant aquest pressupost des de ja fa moltes setmanes. Voldria deixar constància del meu 
agraïment personal a la Direcció Tècnica, a totes les persones que estan treballant en la Direcció 
Tècnica en l’àmbit econòmic. També fer-ho extensiu al departament de Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Tortosa, que recull una part important d’aquest pressupost, aproximadament una 
tercera part del pressupost és Recursos Humans i, per tant, també és una àrea que treballar força per 
poder ajustar aquest pressupostos. També a tota la gent d’Intervenció, Tresoreria, Secretaria, que han 
estat fent aquests pressupostos. Als diferents caps d’àrea i caps de departament que al mes de 
setembre ja els hi comencem a demanar les primeres estimacions de pressupostos per cadascun de les 
seves àrees de responsabilitat. Ells també, com a tots els regidors, els hi agradaria tenir molt més i, per 
tant, també agrair-los el seu ajust a les demandes. 
 
Si em permeten, un agraïment especial a tots els treballadors de la casa. A tots els treballadors de la 
casa no tant per l’elaboració d’aquest pressupost, sinó perquè aquest pressupost és el primer 
pressupost que poden començar a percebre una certa –certa, dic així– compensació als esforços que 
s’han fet durant molts anys. Esforços moltes vegades imposats per normatives que no ens donaven 
més marge, però vull recordar que els treballadors municipals, en el seu moment, no solament van 
deixar de percebre una paga extra –la del Nadal del 2012– que ara se’ls hi acabarà compensant 
definitivament, sinó que en el seu moment van tenir també una reducció salarial del 5%, van fer –i 
també vull ficar-ho en valor– un increment de la seva jornada laboral i, sobretot, van patir una cosa que 
la gent potser no percep, però que ells han percebut i avui en vull deixar constància: quan a una 
organització no es cobreixen determinades places, un pot pensar –i segurament és així– que 
l’organització, amb aquestes menys places, pot ser més eficient i, per tant, no dic que això no passés en 
aquesta casa perquè jo mateix ho he reconegut, però quan deixes de cobrir moltes places perquè no en 
pots permetre, perquè la Llei t’ho imposa, fa que molta feina s’hagi de fer amb menys dels recursos 
desitjables. I això, durant els últims anys ho hem estat patint.  
 
I he de dir que aquests menys recursos amb menys persones treballant a la casa no han repercutit mai, 
o pràcticament mai, en el servei que s’ha estat prestant al ciutadà. I això no ha estat el bon fer o la 
bona actuació de cadascun dels regidors de Govern –que també–, sinó ha estat essencialment per la 
implicació de tots els treballadors i treballadores de la casa que han estat fent més en una situació per 
la qual ells també rebien menys. Per tant, en aquest pressupost, de forma molt lleu, se’ls hi veu una 
mica compensant amb aquest increment molt minso de l’1% en les retribucions salarials, i també en 
que podem començar a cobrir les baixes que tenim. Esperem que això es pugui complir durant els 
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propers anys, però ara que vénen aquest moments, també s’ha de reconèixer. 
 
I ho he dit abans, a tots els meus companys regidors i regidores de Govern i del grup d’Esquerra que 
vam signar l’Acord de governabilitat, perquè fer pressupostos no és fàcil, fer-los amb les conjuntures i 
les restriccions actuals tampoc no és fàcil. No hem parlat de la maleïda regla de la despesa que ens 
condiciona també aquests pressupostos, i n’haurem de parlar més endavant –espero que es pugui 
derogar al llarg de la propera legislatura– però en tot cas, el meu agraïment a tots plegats.  
 
I ara, una vegada aprovats ens queda el compromís d’intentar-los executar de la millor forma possible i 
de la forma més eficient.  
 

*-*-* 
 
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 dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (3) i PP 
(1); i vuit vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4), 
PSC-CP (3) i CUP-AET-PA (1). 
 
 
 
 
07 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
FACULTATS EN MATÈRIA DE PREUS PÚBLICS. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
“ Vist l’expedient instruït per acordar la delegació en la Junta de Govern Local de competències del Ple 
d'aquest Ajuntament en matèria de preus públics. 
 
Atès el principi d'autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels assumptes 
municipals, es considera operativa la delegació en la Junta de Govern Local d'atribucions del Ple envers 
l’establiment, la modificació i la supressió de preus públics. 

 
Atès allò establert en els articles 22.4 i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de regim local, així com l’article 47.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 29 
de setembre de 2015. 
 
Al Ple d'aquest l’Ajuntament, es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Delegar en la Junta de Govern Local les facultats d'aquest Ple en matèria d’establiment, 
modificació i supressió dels preus públics d'aquest Ajuntament. 
 
Segon - Els preus públics objecte de la delegació són els relatius a serveis o activitats que no resultin 
indispensables per a la vida personal o social dels particulars, quina sol·licitud o recepció és voluntària i 
siguin susceptibles de ser prestats o realitzats pel sector privat. 
 
Tercer - Publicar el corresponent anunci al BOP de Tarragona, sense perjudici que desplegui els seus 
efectes des del dia següent a la seva adopció. ” 
 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Vaig venir a explicar-ho jo 
a la pròpia comissió d’Hisenda. És, simplement, que s’havia fet històricament així en la Junta de l’IMACT, 
després es va fer en la Junta de Govern, l’interventor ens va dir que s’havia de fer un nomenament 
especial a l’anterior mandat, jo vaig dir que no calia, però ara l’operativa ens fa que sigui necessari, per 
tant, és un tema de tràmit.  
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
 
08 – DICTAMEN DE MODIFICACIÓ DE LA TARIFA SEGONA DE LES DEL SERVEI D’ABASTAMENT 
DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
“ Atesa al sol·licitud de l’Empresa Municipal de Serveis Públics SL de modificació de la vigent tarifa 
segona, relativa a la utilització de comptadors, de les del servei d'abastament domiciliari d'aigua potable 
al terme municipal de Tortosa, motivada per la implantació del projecte de telelectura de comptadors, 
mantenint-se invariables la resta de conceptes integrants de les tarifes del servei. 
 
Atès que l’esmentada tarifa resta exclosa de l’àmbit d'autorització de la Comissió de Preus de 
Catalunya. 
 
Atès allò que preveu el Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels preus 
autoritzats i comunicats, i l’Ordre de 3 de setembre de 1988, per la qual s'estableixen les normes a que 
han d'ajustar-se les sol·licituds d'implantació o de modificació de preus i tarifes de subministrament 
d'aigua. 
 
Atès el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Centrals, en 
sessió de data 26 de novembre de 2015. 
 
Al Ple d'aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar la modificació de la tarifa segona, relativa a la utilització de comptadors, de les del 
servei d'abastament domiciliari d'aigua potable, la qual es detalla en l’annex del present acord. 
 
Segon - Modificar la regulació de la bonificació de la tarifa d'aigua i de clavegueram per a usos 
domèstics de l’habitatge habitual, que passa a tenir la redacció següent: 
 
" Bonificació de tarifa d'aigua i de clavegueram per a usos domèstics de l’habitatge habitual 
 
Primer - Gaudiran d'una bonificació del 75% del primer tram de la tarifa de consum d'aigua per a ús 
domèstic de l’habitatge habitual les persones que reuneixin tots i cadascun dels requisits següents: 
 
a) Que la suma dels ingressos anuals de tots els integrants de la unitat de convivència sigui inferior a 
l’IRSC anual. 
b) Que l’habitatge sigui la vivenda habitual del beneficiari. 
c) Que el beneficiari sigui titular del contracte de subministrament d'aigua. 
d) Que el beneficiari i la resta d'integrants de la unitat de convivència es trobin al corrent del 
compliment de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Tortosa i estiguin al corrent de 
pagament de les seves obligacions amb l’EMSP, SL. 
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e) Que el beneficiari hagi efectuat la domiciliació bancària del pagament del rebut de l’aigua. 
f) Que l’habitatge tingui un comptador individualitzat, el potencial ús del qual sigui única i exclusivament 
per a ús domèstic. 
g) Que el consum trimestral d'aigua no superi els següents límits, establerts en funció del nombre de 
persones integrants de la unitat de convivència: 
 
Nombre d'integrants de la unitat de convivència Consum marxin, en metres cúbics trimestrals 

Fins a 2 Fins a 15 m3/trimestre natural 

Fins a 4 Fins a 24 m3/trimestre natural 

Més de 4 Fins a 30 m3/trimestre natural 

 
Segon - La bonificació tindrà efectes des del primer dia del segon trimestre natural posterior a la data 
de la sol·licitud fins al dia 31 de desembre de l’any posterior al seu atorgament. 
 
Tercer - Per gaudir de la bonificació, les persones interessades han d'instar-ne la concessió presentant 
al SAC de l’Ajuntament de Tortosa la documentació següent:: 
 
a) Sol·licitud, formulari normalitzat, relacionant els integrants de la unitat de convivència. 
b) Declaracions o certificats d'imputacions de renda del darrer exercici emès per l’Agència Tributària per 
cada integrant de la unitat de convivència major de 16 anys, o bé signar les corresponents 
autoritzacions per tal que el propi Ajuntament pugui efectuar la consulta telemàtica de les dades de tots 
ells, així com certificats de qualsevol altre ingrés que s'hagi  percebut. 
c) Fotocopia de l’últim rebut d'aigua. 
d) Darrer rebut de l’IBI de l’immoble a que es refereixi, en cas de que el sol·licitant en sigui el  propietari, 
o contracte de lloguer o altre títol habilitant, en cas de no ser-ne el propietari. 
 
Quart - Les dades del Padró Municipal d’Habitants, llevat de prova en contra, s'utilitzaran per comprovar 
els requisits d'empadronament, habitatge habitual i nombre i relació d'integrants de la unitat de 
convivència. 
 
Cinquè - La bonificació s’estendrà, en les mateixes condicions, al concepte de clavegueram." 
 
Tercer - Aquest acord tindrà efectes des del dia 1 de gener de 2016. 
 
Quart - Publicar la tarifa objecte del present acord al BOP de Tarragona. 
 
Cinquè - Donar compte del present acord a l’Empresa Municipal de Serveis Públics, SL. 
 
 
ANNEX 
 
DIÀMETRE mm. 2016 (€/mes) 

13 1,555 

15 1,614 

20 1,789 

25 2,198 

30 i majors 3,582 “ 

 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Aquí és, simplement, 
mantenir la tarifa per al 2016 amb l’única modificació dels 30 cèntims que es van aprovar fa 3 anys per 
poder ajudar a cofinançar la renovació de tots els comptadors que ha s’han fet al municipi de Tortosa i 
que, la veritat, han estat un èxit. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, en aquest punt parlen de dos coses. La primera 
qüestió és el tema de facilitar que les famílies amb menys recursos puguin accedir a bonificacions, i ens 
sembla perfecte, tot i que creiem que limitar-lo a que l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, 
doncs, pensem que es podria ampliar per facilitar que més famílies puguin accedir, però considerem 
positiva. 
 
Però l’altra part, que consisteix en una pujada del lloguer del comptador, nosaltres no l’acabem de 
veure clara. Quan l’Empresa d’Aigües va vendre casi la meitat del seu accionariat a una empresa 
privada per 25 anys es va dir que això suposaria l’entrada d’un soci tecnològic a l’empresa i que aquest 
soci tecnològic milloraria la xarxa i aspectes de gestió. Portem 5 anys i constatem que, a banda 
d’aquests comptadors digitals i de programes informàtics de gestió i una nova oficina, tampoc és que 
hagi hagut una gran millora a nivell tecnològic en l’empresa. 
 
I, en tot cas, entenem que, a més, els comptadors digitals ens agradaria que, a més de millorar la 
gestió, no?, serviran per a que les properes persones que s’han de jubilar a l’empresa, significa que no 
es desapareixeran llocs de treball sinó que es mantindrà tota la plantilla que actualment tenim. I ens 
agradaria que hi hagués un compromís de que això passés així i que aquesta inversió tecnològica no 
suposés menys personal en la plantilla. Si és així ho celebrem i ens alegrarem molt. 
 
També volem constatar que el fet d’haver venut durant 25 anys la meitat de l’Empresa d’Aigües suposa 
que, per exemple, algunes coses que abans es podien adquirir aquí a Tortosa, doncs ara, aquesta 
empresa les adquireix d’allà on ve, com per exemple el clor o aquests aparells digitals que es podrien 
haver adquirit a Tortosa però que no s’han comprat a Tortosa perquè l’empresa té un altre origen i els 
ha comprat allí. 
 
I per altra banda, també voldríem saber el per què sí que a Tortosa s’han instal·lat però que, per 
exemple, al polígon de Campredó ens consta que no totes les empreses tenen aquests comptadors, que 
el que volen és millorar la gestió i també detectar possibles fuites, i on més volum hi ha d’aigua creiem 
que és on primer s’hauria d’actuar. Preguntem per què i agrairíem que això es pugui aclarir. 
 
I sobretot, el que ens venim a plantejar, perquè hem estat revisant les quotes que es pagaven, segons 
el Reglament del servei d’abastiment d’aigua potable que es va publicar al BOP i tal, el prestador del 
servei, entre les obligacions que té, és la d’instal·lar comptadors, controlar el consum d’aigua mitjançant 
els comptadors, que estiguin homologats, verificats i precintats i que seran propietat, precisament, del 
gestor del servei. 
 
I per altra banda, també s’ha de comprometre a la seva substitució, conservació reparació i reposició, 
però en cap lloc posa o consta que això signifiqui que s’hagi d’augmentar, per fer aquest manteniment 
o per millorar la tecnologia, en cap lloc consta que s’hagi d’augmentar la tarifa als clients. 
 
I constatem que la canonada de 15 mm, que és la que sol arribar a les famílies, al 2013, segons posa a 
la web de l’Ajuntament, que és l’última actualització que hi ha, costava aquest lloguer 0,71 i ara 
passarà a costar 1,61. La justificació és que ajudarà a amortitzar el cost dels comptadors, però aquests 
comptadors, segons ens diuen, tenen una vida mitjana de 10 anys i bé, en dos anys amb aquest lloguer 
estaran amortitzats i ens preguntem per què calia augmentar-la. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: jo si vol el convido i un dia vingui a les comissions, perquè veig 
que, benintencionadament, però porta un “totum revolutum” que intentarem ara aclarir-li, perquè clar, 
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aquí va soltant algunes coses.... 
 
És curiós, diu:  Abans em demanava la màxima transparència i l’acompliment de la Llei de contractes 
públics. A que m’ho demanava abans, quan parlàvem de la GESAT? Doncs, és el que estem fent aquí 
amb Aigües de Tortosa. 
 
Diu: És que el clor es comprava i ara es compra. No, perquè aquesta empresa s’audita, i s’audita també 
amb auditori financera i auditoria de compliment –com les altres, encara que tingui un soci privat 
minoritari, perquè el majoritari és l’Ajuntament de Tortosa– ha de licitar. Ha de licitar i s’està fent, 
perquè així ho diu l’auditoria, s’està licitant tot. Ara hem adjudicat la licitació de les obres de les rases 
que es fan pels carrers, abans no es licitava. Ara es licita. 
 
I el clor, doncs, també es deu d’estar comprant en base a una licitació. Licitació que solen ser públiques 
i que compleixen escrupolosament la Llei de contractes públics. 
 
Clar, això de fer aquest doble discurs “s’ha de complir la Llei de contractes públics, però després ho 
compren aquí als de Tortosa”, home, això és molt bonic però, no hem de complir la Llei? Per tant, s’ha 
de licitar i s’ha de participar de la licitació i s’ha d’adjudicar d’acord amb els criteris aquests. Per tant, 
home, no pot ser les dos coses. Ah que estem d’acord que les coses han de complir la Llei de 
contractes públics? Doncs, complir la Llei de contractes públics vol dir que després s’ha d’adjudicar a 
l’empresa que guanya, no a l’empresa d’aquí, no sé si m’explico. Primera qüestió. 
 
Després diu..., és que me n’ha dit moltes eh, n’he anat apuntant. Diu: El tema dels comptadors, diu: 
L’empresa...., un tema de concepte, qui va vendre el 49% del capital no és l’Empresa d’Aigües, la va 
vendre l’Ajuntament de Tortosa. L’empresa és la mateixa, és la mateixa, la personalitat jurídica és la 
mateixa i les obligacions de l’empresa envers els seus abonats és la mateixa, tingui o no tingui soci 
tecnològic. 
 
Diu: Clar –diu–, el Reglament diu que els comptadors són de l’empresa. Efectivament, i el que vam fer 
fa 3 anys aprovant aquest 0,30, que si es fixa i fa una evolució de com hagués tingut que evolucionar 
l’IPC, anem encara per sota, perquè de moment el compte de resultats de l’empresa ho ha permès, si 
no ho permetis no ens haguéssim pogut permetre la congelació que ens hem permès durant els últims 
3 anys de les tarifes, el que estem dient és que es pagarà, sí, efectivament, sobre 10 anys. Però jo no 
sé com ha fet el comptes de que en 2 anys s’amortitza la inversió dels comptadors, si vol ja li donarem 
les xifres, però no s’amortitzen en 2 anys la inversió dels comptadors amb 0,30 cèntims any/comptador 
que, al final de la correguda, haurà sigut 0,90 cèntims. Per tant, no s’amortitza. 
 
Després diu: No sabem què ha aportat, perquè a part de fer un nova seu i algunes millores 
tecnològiques i el del comptadors, no s’ha fet res. Tenim un problema, li hem d’explicar, hem de venir 
un dia –no sé si a la Comissió de Serveis– a fer un monogràfic de totes les inversions que s’estan fent 
per part de l’Empresa d’Aigües a l’Ajuntament de Tortosa al llarg dels últims anys i totes les 
modificacions que s’han fet, però que en són moltíssimes, i algunes que no es feien fins ara. Això porta 
a que un tema que segur que li preocupa molt a vostè hagi evolucionat extremadament positiu al llarg 
dels últims 3 anys, que són fuites de la xarxa, la quantitat d’aigua que s’injectava a la xarxa i que es 
perdia. S’han renovat totes les instal·lacions del poble de Jesús amb actuacions de l’EMSP; hem fet 
actuacions importantíssimes a la Raval; hem millorat tots els desguassos i claveguerams de diferents 
àmbits, també essencialment a la Raval però no únicament a la Raval, i tot això ha sigut amb inversions 
de la pròpia Empresa Municipal de Serveis Públics. Per tant, dir que no s’ha aportat res per part d’això, 
home, si vol ho discutim i si vol fem un monogràfic –jo crec que avui no és el moment– del tema de les 
aigües, i vinc, i vinc preparat, malgrat –com pot entendre– en conec moltes. 
 
Després em diu el tema de si s’acomiadarà gent o no s’acomiadarà gent. No. L’Empresa d’Aigües, com 
que és un 51% pública, a efectes és una empresa pública que consolida. I tota la normativa pública 
també se li ha aplicat a l’Empresa d’Aigües i se li ha tingut que aplicar. I les restriccions que teníem per 
la nova contractació quan es jubilaven també les hem tingut que aplicar. Jo tinc pressió que ara 
“solventarem”, ara està el procés de..., em penso que hi havia un procés de selecció o havien de ficar 
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en marxa un procés de selecció perquè volien agafar gent ja l’any passat, i se’ns limitava –per part de la 
Intervenció– i se’ns dia que les restriccions eren les mateixes per a l’Ajuntament que per a altres 
empreses. Per tant, no es preocupi perquè encara que totes les persones –que n’eren dos 
concretament: una està a punt de jubilar-se– que feien lectures les passéssim a fer uns altres serveis, 
encara així ens faltaria personal de l’Empresa d’Aigües. I no sempre es contracta al que el mateix soci 
privat també ens reclamava. Si això hagués sigut una concessió a l’ús, d’aquestes que es fan quan 
l’Ajuntament perd la tutela, i no és que s’externalitzi el 49%, sinó que s’externalitza tot el servei, llavors 
no haguéssim tingut cap tipus de restricció en la contractació. Per tant, informi’s bé perquè si no hem 
contractat més és perquè no hem pogut, la voluntat de l’empresa era aquesta. 
 
I després no sé si m’ha dit alguna cosa més....., no ho tinc present, no sé, si vol després li aclareixo. 
Però, per tant, aquí el que voltem és la congelació de les tarifes, que amb l’aplicació estricta del que 
seria el plec, no es tenien que haver congelat ni aquest any, ni l’any passat, ni l’altre. I si ho mira en la 
història de l’Ajuntament de Tortosa, digui’m quins anys s’ha congelat quan no hi havia empresa privada. 
I això ho permet, perquè quan el compte de resultats es desajusti, si el compte de resultats no s’hagués 
ajustat no estaríem plantejant avui una congelació, estaríem plantejant un increment d’acord amb les 
IPC’s, com hem fet en els últims anys. 
 
Però en tot cas, espero que, encara que ha sigut de forma breu, li hagi aclarit algunes de les coses i 
m’ofereixo a que si tenen un dubte, dubtes de l’Empresa d’Aigües ens ho diguin i els hi passem. Em 
penso que estava...., la inversió prevista eren 400.000€ anuals al plec, jo em penso que ara porten una 
mitja a l’any, portem una mitja a l’any de 450 o casi 500.000€.  
 
I de la seu de l’Empresa d’Aigües, que li vull recordar que – a vostè li pot parèixer poc significatiu, a 
nosaltres ens pareix molt significatiu– abans l’Empresa d’Aigües pagava un lloguer a un privat, un 
privat, un d’aquests que tenia un immoble i el llogava. Ara què fa l’Empresa d’Aigües? No paga aquest 
lloguer i un edifici municipal l’ha restaurat a compte seu. I el gruix d’aquesta inversió ha sigut una 
aportació del soci privat i la resta l’ha ficat la pròpia empresa, però l’empresa que abans, aquests 
diners, els destinava a pagar a un privat. En canvi, ara tenim un edifici completament restaurat de 
propietat municipal. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (3), MT-E 
(4), PSC-CP (3) i PP (1); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal 
de la CUP-AET-PA. 
 
 
 
 
09 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MANTENIR LA VIGÈNCIA DURANT L’ANY 2016 EN LES 
ACTUALS TARIFES DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
“ Vistes les actuals tarifes del servei municipal de clavegueram al municipi de Tortosa, aprovades pel Ple 
d'aquest Ajuntament en sessió de data 5 d'agost de 2013 i publicades al BOP de Tarragona núm. 187 
de 12.08.2013. 
 
Vist el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió 
de data 26 de novembre de 2015. 

 
Al Ple d'aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
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Primer - Mantenir durant l’any 2016 la vigència de les actuals tarifes del servei municipal de 
clavegueram. 
 
Segon - Publicar el corresponent anunci al BOPT. 
 
Tercer - Donar compte del present acord a l’Empresa Municipal de Serveis Públics, SL. ” 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
 
10 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE CONVALIDACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ 
DE BASES ESPECÍFIQUES DE LES SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LES MILLORES EN ELEMENTS 
COL·LECTIUS DELS EDIFICIS INCLOSOS EN L’ÀMBIT DEL PINCAT, PER A ASSOCIACIONS DE VEÏNS I PER A 
ENTITATS ESPORTIVES, EXERCICI 2015. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
“ Per Decret de l’Alcaldia núm. 399/2015 de 19 de febrer de 2015 es van aprovar les Bases 
específiques de subvencions per al foment de les millores en elements col·lectius dels edificis inclosos 
en l’àmbit del PinCat al municipi de Tortosa, any 2015. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 1998/2015 de 17 d'agost de 2015 es van aprovar les bases específiques 
de subvencions a entitats esportives, any 2015. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 2472/2015 de data 2 d'octubre de 2015 es van aprovar les bases 
específiques de subvencions a associacions de veïns, any 2015. 
 
Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, disposa que l’aprovació de les Bases reguladores de concessió de 
subvencions correspon al Ple municipal. 
 
Atès el que disposa l’article 67 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis al Territori, adoptat en sessió de data 
23 de novembre de 2015, així com el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis 
Centrals, adoptat en sessió de data 26 de novembre de 2015. 
 
Al Ple de L’ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
ÚNIC - Aprovar la convalidació dels decrets de l’Alcaldia següents: 
 
- Decret núm. 399/2015  de 19 de febrer de 2015 es van aprovar les bases específiques de 
subvencions per al foment de les millores en elements col·lectius dels edificis inclosos en l’àmbit del 
PinCat al municipi de Tortosa, any 2015. 
 
- Decret ldia núm. 1998/2015 de 17 d’agost de 2015 es van aprovar les bases específiques de 
subvencions a entitats esportives, any 2015. 
 
- Decret núm. 2472/2015 de data 2 d’octubre de 2015 es van aprovar les bases específiques de 
subvencions a associacions de veïns, any 2015. ”. 



-  Pàg. 56 / 82 -           JACE / sbh 

 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Ja els hi he explicat també 
en Junta de Portaveus, ho vam fer en comissió. 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
 
11 – DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT  D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOSTÀRIA, TERCER TRIMESTRE 2015. 
 
L’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, dóna compte al Ple de l’estat d’execució del pressupost a 30 de 
setembre de 2015: 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Pel senyor alcalde diu: L’onze és simplement –ho haguéssim inclòs al Ple del proper dilluns, però ho fem 
ara– és la dació de comptes de l’estat d’execució pressupostari del tercer trimestre i, per tant, aquí no 
cal votar. 
 
...\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/... 
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EAT Ajuntament de Tortosa 
      

      

ESTAT D’EXECUCIÓ DES DE  1/1/2015 FINS A 30/09/2015 

             

PRESSUPOST D´INGRESSOS 2015            

           
Classificació DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Previsions inicials Modificacions Previsions definitives Drets nets Ingressos realitzats Devolucions d´ingressos Recaptació líquida Pendent de cobr. Estat d´execució 

CAPÍTOL                     

1 Impostos directes 14.314.824,52   14.314.824,52 14.524.077,16 5.441.566,86 7.208,32 5.434.358,54 9.089.718,62 209.252,64 

2 Impostos indirectes 170.000,00   170.000,00 87.270,92 111.047,27 23.776,35 87.270,92   -82.729,08 

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 6.410.411,00   6.410.411,00 5.516.742,81 3.308.085,62 17.985,42 3.290.100,20 2.226.642,61 -893.668,19 

4 Transferències corrents 9.557.093,17 597.524,19 10.154.617,36 7.743.149,41 7.736.441,36 21.899,59 7.714.541,77 28.607,64 -2.411.467,95 

5 Ingressos patrimonials 546.523,00 212.925,82 759.448,82 548.038,47 402.728,75   402.728,75 145.309,72 -211.410,35 

7 Transferències de capital   235.591,83 235.591,83 351.889,18 351.889,18   351.889,18   116.297,35 

8 Actius financers 127.969,46 2.866.840,32 2.994.809,78 420.211,87 420.211,87   420.211,87   -2.574.597,91 

9 Passius financers       -60.935,76   60.935,76 -60.935,76   -60.935,76 

  Suma total ingressos 31.126.821,15 3.912.882,16 35.039.703,31 29.130.444,06 17.771.970,91 131.805,44 17.640.165,47 11.490.278,59 -5.909.259,25 

                     
           

PRESSUPOST DE DESPESES 2015          
           
Classificació DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions reconegudes Pag. realitzats Reintegr. de despeses Pag. líquids Pendent de pag. Estat d´execució 

CAPÍTOL                     

1 Despeses de personal 9.880.443,09 388.291,82 10.268.734,91 7.041.571,69 6.680.759,34 20.733,53 6.660.025,81 381.545,88 3.227.163,22 

2 Despeses corrents en béns i serveis 10.877.349,30 303.002,15 11.180.351,45 6.064.945,38 5.311.337,67 5.340,40 5.305.997,27 758.948,11 5.115.406,07 

3 Despeses financeres 1.227.348,04 -206.834,52 1.020.513,52 600.843,86 600.609,20 134,60 600.474,60 369,26 419.669,66 

4 Transferències corrents 2.822.504,36 75.000,00 2.897.504,36 1.952.619,23 1.711.047,37   1.711.047,37 241.571,86 944.885,13 

5 Fons de contigència i altres imprevistos 130.000,00   130.000,00           130.000,00 

6 Inversions 294.469,46 3.273.422,71 3.567.892,17 1.220.755,32 1.210.697,98   1.210.697,98 10.057,34 2.347.136,85 

7 Transferències de capital 233.910,00 80.000,00 313.910,00 156.430,65 81.275,15   81.275,15 75.155,50 157.479,35 

8 Actius financers 113.000,00   113.000,00 5.880,00 5.880,00   5.880,00   107.120,00 

9 Passius financers 5.547.796,90   5.547.796,90 3.219.961,98 3.219.961,98   3.219.961,98   2.327.834,92 

  Suma total despeses 31.126.821,15 3.912.882,16 35.039.703,31 20.263.008,11 18.821.568,69 26.208,53 18.795.360,16 1.467.647,95 14.776.695,20 

                     
           

  Diferència. . .       8.867.435,95 -1.049.597,78 105.596,91 -1.155.194,69 10.022.630,64 8.867.435,95 
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*-*-* 
 
El Ple en resta assabentat. 
 

*-*-* 
 

 
12 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC I 
RECUPERACIÓ DE L’IMPORT PREVI A LA REDUCCIÓ VOLUNTÀRIA REALITZADA, REQUERIDA PER 
AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT, ACORDADA PEL PLE EN SESSIÓ DE DATA 03 DE FEBRER DE 2015, AL 
SENYOR MARTÍ FORNÉ GARCÍA, FUNCIONARI DE CARRERA D’AQUEST AJUNTAMENT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
“ 1. Vistes les sol·licituds formulades pel Sr. Martín Forné Garcia, DNI 40927338B, funcionari de carrera 
de l’Ajuntament de Tortosa, de dates 28 d’octubre i 9 de novembre de 2015 i números d’entrada al 
Registre general de l’Ajuntament de Tortosa 13511 i 13993, en les quals renuncia a la compatibilitat 
concedida, i demana la modificació del complement específic i la recuperació de l’import previ a la 
reducció voluntària realitzada requerida per a autoritzar la compatibilitat esmentada a l’interessat, i  
aporta com a documentació còpia del model 037 de l’AEAT de declaració censal simplificada, de data 8-
10-2015, de baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors, amb data d’efectes 30-09-2015, i 
còpia del certificat, de data 6-11-2015, emès per l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa en 
què consta que l’interessat ha passat a la condició d’advocat no exercent amb data 26-10-2015, 
situació en la qual figura en l’actualitat. 
 
2. El Ple municipal en sessió ordinària de data 3-02-2014 va acordar modificar el complement específic 
actual del lloc de treball de Sergent, assignant-li un import de 283,27 euros mensuals, als efectes que 
no superi el 30% de les retribucions bàsiques exclosos els conceptes que tinguin per origen l’antiguitat, 
requisit legal per poder autoritzar al senyor Martín Forné Garcia la compatibilitat per a l’activitat privada 
d’exercici de l’advocacia. La modificació tindrà efectes a partir de la data de concessió al senyor Martí 
Forné Garcia de la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada d’advocacia. La Junta de Govern 
Local en data 3 de febrer de 2014 va autoritzar, des de l’1 de març de 2014, al senyor Martín Forné 
Garcia, DNI 40927338B, la compatibilitat per a l’activitat privada d’exercici de l’advocacia sense 
detriment de l’estricte complement dels seus deures, amb un escrupulós respecte a l’horari assignat al 
lloc de treball que desenvolupa i sense que pugui actuar com advocat en assumptes relacionats o que 
es refereixin a activitats que desenvolupi el cos de la Policia Local de Tortosa i per extensió l’Ajuntament 
de Tortosa. 
 
Atès que la Junta de Govern Local en data 16 de novembre de 2015 va acordar posar fi; d’acord amb la 
sol·licitud de l’interessat i atès que ha acreditat el cessament com a advocat exercent i la baixa en el 
cens d’empresaris, professionals i retenidors, amb dates d’efectes 26-10-2015 i 30-09-2015, 
respectivament; en la data d’adopció del present acord, a l’autorització de compatibilitat per a l’activitat 
privada d’exercici de l’advocacia, acordada per la Junta de Govern Local en sessió de data 3-02-2015, al 
Sr. Martín Forné Garcia, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Tortosa, que ocupa una plaça de 
Sergent de la Policia Local. 
 
3. El règim jurídic de les incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques ve 
regulat, bàsicament, pel que s’estableix en les següents normes: 
 
De conformitat amb l’article 103.3 de la Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978, la llei 
regularà l’estatut dels funcionaris públics, ... el sistema d’incompatibilitats i les garanties per a la 
imparcialitat en l’exercici de les seves funcions. 
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Vist el que estableixen la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, i la Llei 
16/1991, de 10 de juliol de les policies locals de Catalunya. 
 
Les normes de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, de conformitat amb la seva disposició final primera, tenen la consideració de 
bases del règim estatutari de la funció pública dictades a l’empara de l’article 149.1.18. de la 
Constitució, a excepció de les contingudes en els articles 17.1., disposició addicional cinquena i 
disposició transitòria setena. 
 
En desenvolupament d’aquesta Llei ha de tenir-se en compte també el Reial Decret 598/1985, de 30 
d’abril, del personal al servei de l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes 
i Empreses depenents, que desenvolupa parcialment la Llei anterior. 
 
També cal estar al que disposa la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat, en tot el que no contradigui la normativa anteriorment 
esmentada. 
 
Vist el punt 7. de l’acord Primer de la Resolució de 20 de desembre de 2011, de la Secretaria d’Estat 
per a la Funció Pública, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 16 de desembre de 
2011, pel què s’aprova el procediment per a la reducció, a petició pròpia, del complement específic dels 
funcionaris de l’Administració General de l’Estat pertanyents als Subgrups C1, C2 i E i s’autoritza la 
superació, per al personal al servei de l’Administració General de l’Estat, del límit previst en el article 7.1 
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, pel qual ‘Cuando el funcionario al que se le haya reconocido la 
compatibilidad para el ejercicio de la actividad privada cese en la misma, y una vez transcurrido el plazo 
de seis meses establecido en el punto quinto del presente Acuerdo, podrá volver a solicitar la 
modificación del complemento específico de su puesto ante los órganos y unidades con competencias 
en materia de personal del Departamento u Organismo en el que esté destinado, recuperando aquel su 
importe previo a la reducción. De igual modo, deberán transcurrir otros seis meses desde la fecha en 
que se haga efectiva la solicitud del aumento del complemento específico a su cuantía originaria para 
poder volver a solicitar una nueva reducción del mismo como consecuencia de otra solicitud de 
compatibilidad.’ 
 
4. Correspon al Ple municipal, sense perjudici de les delegacions legalment previstes, de conformitat 
amb el que estableixen l’article 22.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; i l’article 52.1.j) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries 
fixes i periòdiques. 
 
5. Existeix consignació pressupostària adequada i suficient, dins del capítol 1, a les partides 
pressupostàries POL  13000  12101, retribucions complementàries funcionaris complement específic, i 
POL  13000  16000, seguretat social, per a 2015, per fer front a les despeses salarials i de cotització 
empresarial corresponents a la modificació del complement específic i recuperació de l’import previ a la 
reducció voluntària realitzada requerida per a autoritzar la compatibilitat esmentada al Sr. Martín Forné 
Garcia, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Tortosa, que ocupa una plaça de Sergent de la Policia 
Local. 
 
6. Contra aquesta resolució, que exhaureixin la via administrativa, independentment de la seva 
immediata executivitat, 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 de la seva publicació o recepció 
de la 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 
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comptar des del dia següent de la seva publicació o recepció de la 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. 
 
Vist l’informe proposta emès pel cap del Departament de Recursos Humans de data 18 de novembre de 
2015 i referència S-2015-RRH-000333, relatiu a l’assumpte objecte d’aquesta proposta. 
 
Vist l’informe formulat per l’Interventor municipal, de data 24 de novembre de 2015 i número 
697/2015, relatiu a l’assumpte objecte d’aquesta proposta. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals emès en sessió de data 26 de 
novembre de 2015. 
 
Per tot això, vista la Resolució d’Alcaldia 2834/2014, de 10 d’octubre de 2015, per la qual s’incoa 
l’expedient per posar fi a l’autorització de compatibilitat per a l’activitat privada d’exercici de l’advocacia; 
i de modificació del complement específic i recuperació de l’import previ a la reducció voluntària 
realitzada requerida per a autoritzar la compatibilitat esmentada al Sr. Martín Forné Garcia, funcionari 
de carrera de l’Ajuntament de Tortosa, que ocupa una plaça de Sergent de la Policia Local; 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 regulen el règim 
d’incompatibilitats i aquesta retribució; vistos els informes i altra documentació que obra a l’expedient 
de referència 2015-RRH-CO508-000009, i, sobre la base de les argumentacions i motivacions 
formulades, 
 
Al Ple de la corporació es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER - Modificar el complement específic al Sr. Martín Forné Garcia, funcionari de carrera de 
l’Ajuntament de Tortosa, que ocupa una plaça de Sergent de la Policia Local; atès que la Junta de 
Govern Local en sessió de data 16-11-2015 ha acordat posar fi, d’acord amb la sol·licitud de l’interessat 
i vist que ha acreditat el cessament com a advocat exercent i la baixa en el cens d’empresaris, 
professionals i retenidors, amb dates d’efectes 26-10-2015 i 30-09-2015, respectivament, a 
l’autorització de compatibilitat per a l’activitat privada d’exercici de l’advocacia, acordada per la Junta 
de Govern Local en sessió de data 3-02-2015; i recuperar-ne l’import previ a la reducció  voluntària 
requerida per a autoritzar la compatibilitat, fixat, per a l’exercici 2015, en 1.974,11 EUR mensuals, amb 
data d’efectes 16-11-2015, que correspon al dia de l‘acord adoptat per la Junta de Govern Local, pel 
qual se’n finalitza dita autorització de compatibilitat. 
 
SEGON - Comunicar 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. 
 
 
 
 
13 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER AL EXERCICI 2016. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
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“ Vist l’expedient de modificació d'ordenances fiscals tramitat per aquest Ajuntament d'acord amb 
l’establert a l’article 15 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. 
 
Vist que en data 5 d'octubre de 2015 es va adoptar l’acord d'aprovació inicial i es va obrir termini 
d'informació pública durant el qual es van presentar les següents al·legacions: 
 

• El dia 16/11/2015, pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya PSC-CP, núm. 
RGE 14355. 

 
Vist l’informe emès pel cap de la unitat de Gestió d'Ingressos. 
 
Atès que, pel que fa a les al·legacions que disposen d'empara legal, o bé ja es contemplen a les 
ordenances reguladores, i per tant les situacions de necessitat actuals ja han estat considerades 
adequadament, o bé les modificacions proposades no tenen en compte l’impacte econòmic que la seva 
adopció podria tenir en l’escenari pressupostari vigent i conseqüentment en la prestació de serveis de 
competència municipal. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emes en sessió de 26 de 
novembre de 2015. 
 
Al Ple d'aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Desestimar la totalitat de les al·legacions presentades en relació a la modificació de les 
ordenances fiscal per a 2016. 
 
Segon – Aprovar definitivament per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de les ordenances 
fiscals en els mateixos termes en què va ser aprovada inicialment. 
 
Tercer – Notificar aquest acord al grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya PSC-CP amb el 
corresponent peu de recursos. 
 
Quart – Publicar l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de les ordenances fiscals per a l’exercici 
de 2016 i següents al Butlletí Oficial de la Província, moment en què entraran en vigor. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Es van aprovar les 
ordenances, s’havien presentat per part d’un grup polític les al·legacions i, més enllà de que estan 
també amb l’informe corresponent, moltes d’aquestes són de discreció, les altres no són legals tal i com 
estan plantejades però tampoc ara no entrarem en més discussió. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Per dir que votarem abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, 
vagi per endavant, evidentment, que nosaltres votarem en contra de l’aprovació, tal i com va manifestar 
la nostra representant en la comissió informativa corresponent. 
 
I per començar, li voldria dir que amb el tema de les ordenances fiscals el nostre grup ha estat 
persistent en propostes des de l’inici del mandat anterior, hem presentat propostes, al·legacions en 
forma de moció al Ple, comissions informatives, jo crec que hem utilitzat tots els recursos al nostre 
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abast. Quin ha estat el resultat? Al nostre entendre, res.  
 
I no s’ho prenguin com una lamentació del nostre grup, que pel qual podem sentir-nos ferits en el nostre 
orgull personal. El que ens dol és que els ciutadans i ciutadanes de Tortosa pels quals nosaltres hem fet 
aquestes propostes i al·legacions en l’intent de millorar i alleugerir la seva càrrega impositiva o facilitar-
los aquesta càrrega impositiva, moltes vegades han de suportar, les persones, que estan passant, 
evidentment,  situacions complicades i difícils per la seva situació econòmica. 
 
Quan ens diuen no a nosaltres el que estan dient és no a totes aquestes persones que nosaltres 
pensem que es poden beneficiar d’aquests beneficis, rebaixes o facilitats. I no entrarem a discutir, com 
vostè molt bé ha dit, una per una, cap de les al·legacions perquè és allò que dius que de vegades tens la 
sensació que no hi ha més sord que aquell que no vol escoltar. 
 
Només, finalment, unes matisacions, dos o tres, que considerem importants assenyalar. Vostè en el Ple 
ha dit: Totes són il·legals, o moltes són il·legals. Bé, moltes són de discrecionalitat, això està clar. El seu 
no a no acceptar cap proposta o rebutjar les al·legacions que presentem, moltes, com vostè també ha 
dit, són de qüestió discrecional i de voluntat política. Lícit, absolutament lícit eh, és absolutament lícit i 
respectable, però en volem deixar constància. 
 
I, per últim, un tema de formes, perquè entenem que també en democràcia les formes són importants, 
no? Nosaltres entendríem que aquest punt s’hagués pogut tractar abans, quan s’està parlant dels 
ingressos del pressupost, abans de resoldre el tema del pressupost, però bé, les qüestions de les 
formes moltes vegades es deixen de costat. I res més, moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Començo pel tema de les formes. És que aquest 
tema ja es va tractar abans, senyor Roig, ja es va tractar. Per què? Perquè la normativa diu que primer 
aproves les ordenances i després el pressupost. I el debat polític de les ordenances en aquest Ple ja el 
vam tenir fa un mes i pico, ja es va tractar abans. I difícilment aquest equip municipal hagués pogut 
presentar un pressupost si no sabia amb quines ordenances comptava i, per tant, al pressupost que 
portàvem a aprovació era reflex matemàtic de les ordenances que es van aprovar. Per tant, de formes 
no cap. 
 
Després, ja li he dit jo que moltes responen a la discrecionalitat i algunes, també moltes, són 
plantejament que no són legals. Vostè em diu: Escolti, vull que determinades persones no paguin l’IBI. 
No, el que ha de fer és crear una partida de despesa per subvencionar l’IBI, però això no és un tema 
d’ordenances fiscals. 
 
I en tot cas, doncs, en quant a ordenances fiscals, doncs, cadascú podem presentar el que podem 
presentar i la gent de Tortosa sap que està pagant un 11% menys de “basures” que pagava, menys que 
al 2008. Qualsevol ciutadà pot anar i pot comprovar el seu rebut, i això és una realitat. I està pagant un 
3% menys d’IBI i això és una realitat. I saben que la taxa d’escombraries té una bonificació per a 
aquelles persones que més ho necessiten i això és una altra realitat. I saben que diferents preus 
públics tenen bonificacions que abans no tenien, i això és una altra realitat. Que vostè en vol més, de 
bonificacions? Tant de bo, però clar, ja no ho torno a repetir, qui vol ingressar menys i vol gastar més, 
doncs allò no quadra. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, es 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 dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM(3) i PP 
(1); tres vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal del PSC-CP; i 
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cinc abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i CUP-
AET-PA(1). 
 
 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
 
 
14 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA 
GESTIÓ MITJANÇANT CONCESSIÓ, DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS 
AL MUNICIPI DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
“ Vist l'expedient 2015-CON-C0202-000001 per a dur a terme la contractació de la gestió, mitjançant 
concessió, del Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers al municipi de Tortosa promogut per 
l'Àrea de l'Espai Públic – Unitat de Mobilitat, que inclou: 
 
- Resolució d'inici de l'expedient. 
- Estudi de viabilitat econòmica - financera de l'explotació. 
- Plec de clàusules tècniques del contracte elaborat per la Unitat de Mobilitat de l'Àrea de l'Espai 

Públic. 
- Plec de clàusules jurídiques - administratives del contracte elaborats per la Unitat de Contractació 

de l'Àrea de Serveis Centrals. 
- Informe de Secretaria de data 27 d'octubre de 2015. 
- Informe de fiscalització de la Intervenció de data 18 de novembre de 2015. 
 
Resultant que les necessitats administratives a la satisfacció de les quals s'adreça la realització del 
contracte es justifiquen per tal de donar satisfacció a les necessitats de mobilitat de la població dintre 
del terme municipal mitjançant la prestació d'un servei públic establert com a de competència 
municipal en els articles 25.2 ll) i 66.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local i el Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, respectivament. 
 
Resultant que la idoneïtat del contracte es justifica en la realització d'un contracte típic de gestió de 
serveis públics de competència de l'Administració contractant previst a l'art. 8 del TRLCSP, en la 
modalitat de concessió d'acord amb allò que preveu l'art. 277 a) de l'esmentat Text refós, el 249.3 a) del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril i l'art. 188.3 a) del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 
Resultant que el règim jurídic del contracte fou determinada mitjançant l'aprovació pel Ple municipal, en 
sessió de data 3 de desembre de 2012, del corresponent reglament regulador del servei, el qual, una 
vegada esdevinguda la seva aprovació definitiva, fou publicat en el BOP de Tarragona núm. 73, de data 
27 de març de 2013. 
 
Vist allò que resulta de l'estudi de viabilitat econòmica - financera del servei. 
 
Vist el corresponent plec de clàusules jurídiques administratives i amb les seves corresponents 
prescripcions tècniques informats de conformitat pels senyors Secretari i Interventor. 
 
En virtut d'allò que preveu la disposició addicional 2a. del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), 
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Amb el dictamen favorable emès, en data 26 de novembre de 2015 per la Comissió Informativa de 
l'Espai Públic, al Ple municipal proposo l'adopció dels següents  ACORDS: 
 
PRIMER - Aprovar el canvi de la modalitat de gestió del servei públic col·lectiu urbà de viatgers sempre 
dintre de forma de gestió indirecta, de gestió interessada a concessió administrativa. 
 
SEGON - Aprovar els plecs de clàusules jurídiques - administratives i prescripcions tècniques que han de 
regir el contracte per a la gestió, mitjançant concessió, del servei públic TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ 
DE VIATGERS AL MUNICIPI DE TORTOSA, les dades resumides dels quals són les següents: 
 

Tipus de contracte 
Contracte administratiu típic de gestió de serveis públics Art. 8) TRLCSP 
Modalitat de concessió prevista art. 277 a) TRLCSP,  249.3 a) del TRLMRLC  i 188.3 a) 
del ROAS. 

Descripció de l'objecte Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers en el municipi de Tortosa: transport 
regular i permanent d'ús general de viatgers en autobús. 

Termini contractual 15 anys, (2016-2030), sense previsió de pròrroga. 

Tramitació Ordinària 

Procediment Obert amb pluralitat de criteris d'adjudicació. 

Valor estimat del contracte 
Valor del contracte: 1.845.893,39 €  
Valor de les modificacions previstes (10%): 184.589,34 € 
Valor estimat total: 2.030.482,73 € 

Tipus de licitació 
(a la baixa) 

S'entén com a tal la suma de les aportacions màximes a efectuar per l'Ajuntament al 
concessionari durant els 15 anys del període d'explotació, tenint en compte el seu VAN a 
15 anys, import no subjecte a IVA: 1.538.338,81€. 

Criteris d'adjudicació 
quantificables de forma 
automàtica  

Menor VAN a 2015 de l’aprovació municipal durant el 
període dels 15 anys d'explotació. Ponderació 85% 

Campanyes institucionals de foment del transport. Ponderació 8%* 

Cessió d'espais en autobusos i parades per a publicitat 
institucional. Ponderació 4%* 

Criteris d'adjudicació sotmesos 
a la formulació 
d'un judici de valor 
 
(*) amb els subcriteris previstos 
en els plecs. 

Valoració de l'estudi sobre tendències d'ús i satisfacció 
del servei  Ponderació 3%* 

Garanties 
- Provisional.  No s'exigeix. 
- Definitiva.  5% de l'import que resulti, d’acord amb l’oferta formulada, de l’aportació 
total de  l’Administració durant els 15 anys de durada de la concessió. 

Requisits específics del 
contractista 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional  exigida en els termes 
que preveu el plec de clàusules jurídico-administratives del contracte. 
Compromís d'adscripció de mitjans personals i materials suficients amb caràcter de 
condició essencial del contracte. 

Publicitat de la licitació BOP, DOGC, perfil del contractant i tauler d'anuncis de l'Ajuntament. 

Termini per a la presentació 
d'ofertes 

Fins les 14 hores del 15è dia natural posterior a la darrera publicació de l'anunci de la 
licitació al BOPT i al DOGC. Si el darrer dia d'aquest termini fos dissabte o festiu a la 
localitat, el termini s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. 

 
TERCER - Aprovar l'estudi de viabilitat econòmica - financera que determina el règim econòmic de la 
concessió amb una aportació municipal màxima total al finançament del servei d'1.845.893,39 €, 
distribuïda entre les quinze anualitats de durada de la concessió en la forma següent:  
 

 any 15 anys 

1 2016 111.961,09 

2 2017 113.965,50 

3 2018 115.740,57 

4 2019 117.413,10 

5 2020 118.978,99 
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6 2021 120.433,05 

7 2022 121.768,87 

8 2023 123.120,20 

9 2024 124.487,20 

10 2025 125.869,99 

11 2026 127.268,72 

12 2027  128.683,54 

13 2028 130.114,59 

14 2029  131.562,02 

15 2030 134.525,96 

 TOTAL 1.845.893,39 

 
Del que resulta un VAN, aplicant una taxa de descompte del 2,30% equivalent al tipus d'interès de les 
obligacions de l'Estat a 15 anys, d'1.538.338, 81 €. 
 
QUART - Assumir el compromís de dotar els pressupostos municipals corresponents a les 15 anualitats 
(2016 a 2030, ambdues incloses), de durada del contracte, de consignació pressupostària suficient per 
a fer front a la despesa que per a cadascuna d'aquestes la realització del contracte comporta. 
 
CINQUÈ - Exceptuar el nombre màxim d’exercicis a què es poden aplicar les despeses plurianuals pel 
que fa al present contracte segons preveu l'art. 174. del TRLRHL.  
 
SISÈ - Aprovar les tarifes de la concessió, per al primer any d'explotació (IVA no inclòs), segons figuren en 
el corresponent estudi econòmic - financer, en la forma següent: 
 
- Bitllet senzill: 0,90 € 
- Bonobus (10 viatges): 7,72€ (0,772 € x bitllet) 
- Jubilats i pensionistes amb renda inferior a 1,5 IRCS:  0,360 € 
- Jubilats i pensionistes amb renta superior a 1,5 IRCS: 0,630 € 
- Estudiants: 0,545€ 
 
A aquestes tarifes s'haurà d'addicionar l'IVA corresponent. 
 
SETÈ - Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils els plecs de clàusules jurídiques - 
administratives i de prescripcions tècniques de la concessió aprovats, juntament amb el corresponent 
estudi de viabilitat econòmic - financera d'aquesta i les tarifes corresponents, així com la modificació 
acordada en la forma de gestió, mitjançant la publicació dels corresponents edictes en el Butlletí Oficial 
de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d'anuncis i en el perfil del 
contractant de l'Ajuntament, per tal que puguin formular-se les al·legacions que es considerin adients. 
Transcorregut el referit període d'informació pública sense que es presentin al·legacions els referits 
acords es consideraran definitivament aprovats sense necessitat d'ulterior acord. 
 
VUITÈ - Aprovar l'expedient de contractació - per tramitació ordinària en forma anticipada, procediment 
obert i tenint en compte una pluralitat de criteris d'adjudicació- per seleccionar l'oferta que, per ser la 
més avantatjosa, hagi de resultar adjudicatària del contracte, i disposar l'obertura del procediment 
d'adjudicació, condicionadament a que es considerin definitivament aprovats els precedents acords. En 
qualsevol cas, l'aprovació de l'expedient de contractació i la convocatòria de la licitació resten sotmeses 
a la condició suspensiva de l’aprovació prèvia de tot allò indicat en l'apartat setè d'aquests acords per la 
qual cosa, si es formulessin al·legacions, restaria suspesa l'aprovació de l'expedient i la convocatòria de 
la licitació fins la resolució d'aquestes. 
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NOVÈ - Efectuar la convocatòria de la licitació, de forma conjunta i simultània amb els anuncis indicats 
en l'apartat setè (Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
tauler d'anuncis de la corporació i perfil del contractant) per termini de quinze dies naturals comptats 
des de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci. Si el darrer dia fos dissabte o festiu a la localitat el 
termini s'entendrà prorrogat fins el primer dia hàbil següent. Els plecs de clàusules i demés documents 
de la licitació podran obtenir-se en el perfil del contractant de l'Ajuntament (www.tortosa.cat). 
 
DESÈ - Facultar la Junta de Govern Local, d'acord amb la delegació de competències efectuada en favor 
d'aquella mitjançant acord plenari de data 18 de gener de 2015 (publicat al BOP de Tarragona núm. 
170, de data 23 de juliol) per dur a terme la totalitat dels actes i acords que corresponguin a l'òrgan de 
contractació amb posterioritat a l'aprovació de l'expedient de contractació i disposició d'obertura del 
procediment d'adjudicació inclosa, previ dictamen favorable de la comissió informativa corresponent, 
l'adjudicació del contracte, excepte les actuacions relatives a la classificació de les proposicions 
presentades pels licitadors i la formulació del requeriment al licitador que hagi efectuat l'oferta més 
avantatjosa per a la presentació de la documentació que, amb caràcter previ a l'adjudicació es preveuen 
als apartats 1 i 2 de l'article 151 del TRLCSP que per la seva naturalesa d'acte de tràmit fou delegada 
expressament en l'alcalde. 
 
ONZÈ - Facultar l'Il·lm. Sr. Alcalde per a la realització de tots aquells actes que siguin necessaris per a 
l’execució dels precedents acords.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora de Mobilitat i portaveu del grup municipal de CiU, 
senyora Meritxell Roigé i Pedrola: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, portem a aprovació al 
plenari l’expedient de contractació del transport públic urbà de viatgers. Un contracte que dóna 
compliment al que ens havíem marcat aquest Govern, que és potenciar el transport públic amb un millor 
servei, arribant a barris on no s’hi arriba a dia d’avui i, a la vegada, abaratint de forma considerable els 
preus del bitllet per fer-lo més atractiu i més assequible a la ciutadania. 
 
Així, el bus urbà, en una de les seves línies –la línia 2– arribarà al centre educatiu nou del barri de Sant 
Llàtzer, a l’institut, a l’escola, amb noves parades a l’avinguda Canigó al barri de la Raval. I la línia 3 
tindrà noves parades a l’avinguda Ferran d’Aragó, també al Col·legi del Temple, donant servei al Col·legi 
del Temple i als Mossos, a la comissaria dels Mossos. 
 
I a banda, arribarà, complint també una demanda de diferents associacions de veïns, al barri del Rastre, 
part del nucli antic i part del barri de Remolins, on tampoc arribava abans. D’aquesta manera passarà 
pel carrer Montcada, donarà servei a la Biblioteca de la nostra ciutat, passarà per la plaça Mossèn Sol i, 
com hem dit, arribarà al barri del Rastre, pujarà per la zona de les Avançades de Sant Joan i també, per 
tant, podrà donar servei al parador, al Castell de la Suda i, per tant, acabar essent un incentiu turístic 
més. I acabarà, també, i passarà per la plaça Immaculada, al barri de Remolins. 
 
A la vegada es produeix una reducció important dels preus, com ja he dit abans, que arriben, en alguns 
casos, al 46% de reducció, afavorint sempre que hi ha persones que tenen menys recursos. 
 
Quant a les tarifes dels bitllets, el bitllet senzill, per exemple, veurà un reducció del 31%, de manera que 
el bitllet que a hores d’ara costa 1,45 acabarà costant 1€. La targeta multiviatge passa d’11,35 a 
8,50€, per tant, amb una targeta, els bitllets, el preu del bitllet acabarà costant a vuit euros i mig –una 
reducció del 25%–, el bitllet per a estudiants que ara és de 0,75 cèntims passa a 60 cèntims, per tant, 
el reduïm un 20%. I finalment, per als pensionistes, els jubilats que tenen menys recursos se’ls redueix 
un 46% i acabaran pagant 0,40€, és a dir, 40 cèntims, una reducció, com he dit, del 46%, a diferència 
del que paguen a dia d’avui, que són 75 cèntims. I aquells jubilats o pensionistes que tenen més 
recursos acabaran pagant 70 cèntims. Per tant, una aposta important pel que fa la reducció dels preus 
dels bitllets i dels abonaments. Evidentment, també es comptarà amb autobusos nous que seran 
adaptats a persones amb mobilitat reduïda.  
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Per tant, un millor servei, un preu més baix complint el que ens havíem proposat, que era arribar a 
tothom, fer possible que la gent utilitzés més el transport públic, fer-lo més atractiu i, per tant, la nostra 
voluntat era de poder que la gent utilitzés a dia d’avui molt més el transport a la nostra ciutat. 
 
I acabo agraint als serveis tècnics la feina feta, especialment a l’inspector Jesús Fernández i al 
subinspector Francesc Amaré, als serveis tècnics de la casa perquè sense ells no hagués estat possible 
tenir aquest plec, també a les diferents associacions de veïns que ens han ajudat també i ens han 
portat les seves demandes per tal de poder millorar el transport a la ciutat –i aquí em vull referir també 
expressament a l’Associació de Veïns del Rastre i la del Centre i Nucli Antic perquè han col·laborat 
activament en aquest plec de transport públic–, i acabo amb la regidora, exregidora de Mobilitat que 
avui ens acompanya al plenari, Bea Viñuela, agraint-li la seva feina perquè sense ella i sense la feina 
que va fer en l’anterior mandat, avui no podríem tenir aquest plec i portar-lo a aprovació de tots vostès. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde, regidores, regidors, jo, ja ho vam dir en 
comissió informativa, estem d’acord globalment amb aquest contracte però hi ha tres punts que 
realment ens sorprenen o creiem que són, doncs, difícils.  
 
Un és la duració del contracte. 15 anys ens pareix molt de temps, molt, i per això aquí anem a aprovar, 
perquè la llei demana que en quant se supera un determinat número d’anys ho aprovi el Ple, a 
nosaltres en pareix molt de temps.  
 
Segon, creiem que les bonificacions que ens ha dit la regidora, etc., es tindrien que ampliar en el sentit 
que expressava el senyor Roig i el Partit Socialista, és a dir, ampliar el camp de bonificacions i de 
col·lectius que poden gaudir d’una tarifa reduïda. 
 
I, per últim, la part final que ve derivada de l’informe de l’interventor, és quan diu, adverteix que es 
preveu que el servei tingui un dèficit d’explotació en cadascun dels anys, raó per la qual es contempla 
una aportació municipal variable per a cada anualitat, que permet garantir l’equilibri econòmic de la 
concessió. Clar, això, doncs és una forma, també –que jo no crec que pugui produir-se però es pot 
produir– de que si el negoci no funciona serà l’Ajuntament el que vagi ficant els diners. Em pareix molt 
bé, però és un risc. Res més. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau, començo per aquí. No és un 
risc, és que és la realitat. És que vostè, clar, ara em diu..., fixi’s el què m’acaba de dir, diu: Hi ha poques 
bonificacions. I després diu: És un risc que l’Ajuntament potser ho haurà de pagar. No. No haurà de 
pagar. Pagarà, pagarà. Paga. El transport públic municipal és deficitari, ha estat sempre deficitari i, 
dissortadament, ja li pronostico que continuarà essent deficitari, com a pràcticament a tot arreu, menys 
a alguna àrea metropolitana que ho sap fer. Altres àrees metropolitanes més centrades, diguéssim, 
també són deficitàries.  
 
Però a Tortosa, si vostè em diu la fórmula per la qual no ha de ser deficitari el transport públic, jo em 
trac el barret i li faig la “ola”, perquè clar, evidentment. Estem en un dèficit –ara no recordo, ho té al 
pressupost, eh, al pressupost que hem aprovat–, estarem parlant, com a mínim, de 70 o 80.000€ com 
a mínim. I l’interventor el què està dient en aquest informe és això. Clar que serà deficitari. 
 
I em diu.... Per això hem fet l’esforç que li plantejava: hem racionalitzat, continuarà deficitari, 
evidentment, i aquest estalvi que plantegem al suprimir alguna línia de primera hora que tenia menys 
d’1 usuari de mitjana, o al concentrar alguna activitat per les tardes, on el destinem? Al preu, a reduir el 
preu. I reduir el preu de forma espectacular, si em permeten la d’això. I, evidentment, segurament això 
ens pot generar una miqueta més de dèficit, que ja tenim contemplat al pressupost. Esperem que no, 
perquè esperem que els usuaris es puguin incrementar donat que hi haurà un preu molt més baix, però 
tampoc no ho tenim en compte això. 
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Però clar, em diu: Hauríem d’ampliar les bonificacions. Miri, els estudiants paguen un 20% menys, un 
20% menys del que pagaven. Els jubilats i els pensionistes, no només els jubilats –qualsevol de les 
altres pensions– en general, cobrin el que cobrin, paguen un 6,6% menys, però aquelles persones que 
tenen pensions més modestes –és l’1,5% de l’índex de referència a nivell català– tenen una reducció 
d’un 46%, pràcticament paguen la meitat del que pagaven. I em diuen: Encara han de ficar més. Home, 
doncs diguem com ho...., perquè després se me queixa de que generarà dèficit. Clar que generarà 
dèficit, i molt. Per tant, entenem que s’està fent molt bona gestió, jo després faré els agraïments perquè 
en vull fer un molt explícit a l’anterior regidora, però ja ho faré després. 
 
I després em diu el tema de la durada del contracte. Això són números, això ho entén vostè 
perfectament. Si el contracte dura menys, la inversió dels autobusos, dels vehicles s’ha d’amortitzar en 
menys temps. Si s’amortitza en menys temps, cada any paguem més, per tant, ho és més dèficit o és 
més preu al bitllet i, per tant, s’ha fet considerant la vida útil dels vehicles. S’ha entès que aquesta era 
la vida útil, ho ha dit abans la regidora, són vehicles minibus per poder fer tot el recorregut, per poder 
passar també pel casc antic, per continuar anant a la Residència i, per tant, el plantejament és aquest. 
 
Valoro molt la qüestió, la valoració positiva però respecte aquestes dos qüestions que em fa 
d’incrementar més les bonificacions, baixar més els preus, Déu n’hi do, no recordo jo que a Tortosa 
s’hagi fet una rebaixa del preu del transport públic d’aquestes característiques. I respecte al del dèficit, 
no és que ho adverteixi l’interventor, sinó que cada anys ho estem pressupostant, dissortadament.  
 
Aquí la única línia..., a Tortosa tenim 3 línies, la 1, la 2 i la 3. La 1 no és de titularitat municipal i és la 
que fa Tortosa, Jesús i Roquetes i, per tant, és intermunicipal, de titularitat la Generalitat, i aquesta sí 
que té més 100.000 usuaris a l’any i genera un dèficit però molt, molt, molt petit, i algun any pot 
generar inclús algun benefici, però les altres dos –tant la 2 com la 3– que no tenen més de 40 i pico mil 
usuaris una, i 30 i pico mil l’altra, malgrat uns preus tan importants com aquests, ens han generat 
sempre dèficit, i ja li dic que ara ens continuaran generant dèficit. Esperem que no molt més, i si pot ser 
algo menys, però en tot cas, ens generaran un petit dèficit. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Nosaltres, per la banda dels preus veiem i reconeixem 
l’esforç de la baixa dels preus, tot i que considerem que és insuficient perquè es parteix d’uns preus 
que pensem que també dificulta l’ús del transport públic, però sobretot nosaltres estarem sempre a 
favor de considerar el transport públic com un bé comú i, per tant, si s’ha d’invertir des de l’Ajuntament 
són coses com la sanitat, l’educació i tal, que s’haurà de fer sempre. 
 
Fem un prec també, i és que és veritat que en aquest pressupost s’ha pressupostat molt menys per 
compensar a l’empresa, i el prec que fem és que això no repercuteixi en una pèrdua de qualitat laboral 
dels treballadors que treballen en l’empresa, en el tema dels salaris i horaris que han de complir. 
 
I, com sempre, nosaltres defensem la gestió directa, i també en el transport públic fem una defensa 
d’aquesta gestió directa i per això votarem en contra d’aquest contracte. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En el tema del personal, estan regits per un 
conveni que jo crec que...., ara no em faci dir si és provincial o és regional, en tot cas és un conveni i, 
per tant, les condicions que tenen seran les mateixes que tindran la resta de treballadors de l’empresa.  
 
En quant al tema de que s’ha d’invertir en transport públic estem absolutament d’acord. Aquí no 
discreparem i, per tant, també em quedo amb la valoració positiva que fa, més enllà del vot, de l’esforç 
que s’ha fet en la reducció de preus. Jo també coincideixo que segurament aquests preus no són els 
preus inicials que teníem, no corresponien a una ciutat com Tortosa. Però en tot cas, l’altra vegada 
quan es va licitar, es va licitar en aquests preus i aquestes condicions. 
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Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, des del PSC ja ho vam expressar, lamentem l’oportunitat perduda, una vegada més, d’apropar 
el transport públic a la ciutadania de Tortosa. 
 
Entenem que el nou contracte de transport no incorpora cap de les bonificacions que s’havien proposat 
des del Partit Socialista per afavorir els col·lectius més necessitats i que ho estan passant malament per 
culpa de la crisi, i també que permetia més incentivar-ne l’ús, com s’ha dit aquí. 
 
Si bé el nou contracte preveu la reducció del preu del bitllet, en cap cas incorpora cap de les propostes 
que va fer el Partit Socialista, que vam fer de manera positiva per a joves, persones aturades, 
pensionistes, majors de 65 anys i persones amb discapacitats. 
 
I això mostra una vegada més el que solen ser aquests plens a Tortosa: quan es rebutja una moció es 
diu que no se li dóna el suport perquè ja ho estan fent, ja ho tenen previst fer-ho, però quan llavors 
vostès ho fan te n’adones que tot queda a mitges i amb retocs.  
 
El PSC vam presentar una moció al 2014 reclamant abonaments reduïts i súper reduïts atenent a les 
necessitats dels diferents col·lectius, ja que el transport públic, com ja s’ha dit aquí, és un dret i ha de 
ser un servei de fàcil accés a afavorir als qui menys tenen. Al 2015 vam insistir una altra vegada, 
demanant que, després de molts anys d’iniciar l’expedient, el compromís de tenir-lo resolt per a 
començaments del 2015 fos una realitat, i ara, un any més tard, ja comença a ser-ho. 
 
Celebrem que s’ampliï el transport al barri del Rastre, Remolins, el Parador, que es millori els seu 
recorregut pels barris de Sant Llàtzer i el Temple, però advertim del fet de que els combois per les 
tardes circulin a una freqüència d’una hora, i una línia en dissabte que unirà la 2 i la 3 en un sòl 
recorregut, allargarà la freqüència de pas, i el resultat pot ser el de tenir un servei sota mínims. 
 
Creiem que aquesta mesura redueix el cost, però que aquest fet anirà en detriment del servei. I si bé 
assenyalem que allò que pretenen és afavorir l’ús del transport públic, el que farà, el que fa és ampliar 
el temps d’espera entre un comboi i un altre, i aquest fet, sense dubte, pot ser contraproduent per al 
foment del transport públic. 
 
Pensem que entre un comboi i un altre es calcula un temps d’espera d’una hora. Imaginem el que pot 
representar això per a persones que hagin d’anar, d’arribar a un determinat lloc de treball a una hora 
concreta, l’espera per a persones d’avançada edat –molts dels quals són usuaris habituals del 
transport públic– amb temperatures baixes a l’hivern o elevades en els mesos d’estiu, amb calor. 
 
Esperem que això no provoqui un efecte dissuasiu que acabi fent obsolet aquest servei a les tardes. 
Com sempre he mantingut, hi ha serveis que no es poden mesurar quantitativament en termes de 
benefici econòmic, com molt bé s’ha dit aquí, sinó que han de tenir una finalitat de servei a les 
persones encara que siguin deficitaris. 
 
Esperem també que tota aquesta reducció –que vostè ho aclarit ara mateix– de combois no comporti 
en cap cas la pèrdua o reducció de llocs de treball. 
 
És per tot el disposat que, tot i les millores que es plantegen, el nostre posicionament serà contrari, ja 
que creiem que amb tant de temps que han tingut per fer un contracte, calia fer una aposta molt més 
ambiciosa i pensant, en definitiva, en les persones. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Diu que és una oportunitat perduda, cadascú 
tenim l’oportunitat que tenim. L’últim contracte –el que ara s’extingeix– el va licitar el PSC, i els preus 
eren els que eren, i les bonificacions eren les que eren. Això no és mirar el retrovisor, és mirar el 
contracte que tenim ara, el contracte que tenim avui, que el va adjudicar fa 10 anys –si mal recordo– o 
12 anys, 12 anys –en aquell moment era per a 12 anys– el va adjudicar el PSC. 
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Ara diu: És una oportunitat perduda. Ni li explico l’oportunitat que es va perdre fa 12 anys, perquè clar, 
el preu no sé si ho ha vist. El del bitllet senzill és un 31% menys, pràcticament una tercera part menys. 
Vostè que està tan preocupat per les bonificacions, s’introdueix un element que ha introduït aquest 
Govern i que altres governs que es qualificaven com es qualificaven no l’havien introduït, és de que les 
bonificacions o les tarifacions s’escalonen en funció de la capacitat econòmica del beneficiari. I 
nosaltres entenem que un senyor jubilat que ha treballat tota la seva vida tingui un tractament o un 
mirament especial, però també entenem que no és el mateix aquell jubilat que cobra 500€ que aquell 
en cobra 2000. I al que cobra 500€ o 6000 o 700 o 800 –a 800 ja no arribem– a aquest se li bonifica 
un 46% més del que se li bonificava i està pagant menys d’un 40% del preu normal. I això es fa ara. I 
aquesta bonificació la tenen tots els jubilats i tots els pensionistes, abans no existia. I els estudiants 
paguen un 20% menys del que pagaven, un 20% menys del que pagaven, els estudiants.  
 
Que no es prou? Li dic el mateix, quant més sucre més dolç, però d’alguna forma s’ha de pagar. 
Evidentment que aquesta reducció d’horari que es fa, o aquest allargament de la carència es fa, 
essencialment, per les tardes, per què? Perquè no hi ha ni un 30 o un 40% del volum del matí. A les 
hores que hi ha més volum es manté la carència de la mitja hora. Tots coincidim que si hi havia una 
expedició a les 7 del matí –si no m’equivoco malament– que al cap de l’any no arribava a tenir un 
usuari de mitjana cada dia, o sigui, que hi havia dies a l’any que no pujava ningú, doncs, no tindria molt 
de sentit mantenir-la perquè al final a l’únic que beneficiava era a l’empresa, perquè l’empresa feia el 
servei, cobrava i si no hi havia cap usuari cobrava de l’Ajuntament, entenem que no interessa que es 
beneficiï l’empresa. I per les tardes el que fem, evidentment que el servei no serà el mateix, això és 
obvi, però aquest servei amb més carència suposarà que la gent, de mitjana, pagui una tercera part 
menys del que pagava, una tercera part menys. Oh!, és que nosaltres ho faríem a meitat de preu. Bé, sí, 
però en el seu moment ho van fer un 33% més car. 
 
En tot cas, ara aquesta és l’aposta i el nostre grup la manté. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí,  senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostre grup 
valorem positivament algunes de les millores que aquí s’han comentat en relació al transport públic 
urbà que farà arribar per primera vegada el bus a alguns barris, no?, com al Rastre o a algunes parts de 
Remolins que fins ara no arribava i també, per exemple, a Sant Llàtzer –el que abans explicava–.  
 
També valorem positivament la tarifació social en relació al preu del bitllet que ara vostè comentava 
dels jubilats i pensionistes, però entenem que s’haguéssim pogut fer també algunes millores en relació 
a bonificacions.  
 
Tot i així, com pensem que en global és un bon servei, votarem abstenció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Adés, quan se’ns acusava de que ens havíem venut així com 
per una espècie de plat de llenties, he recordat els 12 punts en els quals nosaltres havíem adquirit un 
compromís amb la ciutadania de Tortosa quan ens vam presentar a les eleccions, i un dels punts, 
concretament el 10 –no és que sigui més important un que l’altre, sinó que estava situat al punt 10– 
deia “rebaixar el preu del bus d’urbà”, i veiem que això es fa. El preu del bitllet es redueix 
significativament, passa d’1,45, com s’ha dit, a 1€; passa –l’abonament de 10 bitllets– d’11,35 a 8 i 
mig; per als estudiants, de 0,75 a 0,60; els pensionistes que tinguin menys poder adquisitiu 0,40; els 
que tinguin una més poder adquisitiu 0,70; els que en tinguin encara més pagaran 0,75.  
 
I a més d’això, per no fer-ho llarg, s’han millorat els itineraris. I pensem que per tot això es dóna 
compliment al compromís que Esquerra té amb la ciutadania i votarem afirmativament a aquesta 
proposta de modificació del transport públic. 
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I el que voldria aprofitar és per animar a la ciutadania a que l’utilitzi perquè així no cremarem tanta 
benzina i serà la ciutat més saludable i, sinó, que caminéssim perquè també és més “cardiosaludable”. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Tenia una paraula demanada el senyor Roig, no sé si..... el 
senyor Dalmau també? Aquesta vegada me l’ha demanat abans que li digui, eh. Té la paraula, senyor 
Dalmau. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, li vaig a dir ara, que fa referència al tema d’abans. No 
m’ha agradat gens, eh, senyor alcalde. Ni m’ha donat la paraula, i quan me l’ha donat me la llevat, així a 
“bote pronto”, no m’ha deixat ni expressar res. Bé, però escolti, jo ja el conec, aquí ja el coneixem ..... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: No, senyor Dalmau, això no li passo, home.... No, no.... 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: ... ja tenim moltes experiències amb vostès. Ara mateix, si 
em permet, senyor alcalde, la paraula la tinc jo, senyor alcalde..... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde:  Senyor Dalmau, sí, la.... 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: ... me l’ha cedit a mi, no?. Ah no?, no? 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: El debat l’organitzo jo, senyor Dalmau, home.... 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
El senyor Dalmau diu: Bé, però vostè m’ha cedit la paraula, deixi’m expressar-me.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde diu: Sí, home. Ara, ara, ara.... 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
El senyor Dalmau diu:  ... deixi’m expressar-me. Abans m’ha dit “vol parlar” i jo anava a parlar i diu “no, 
ara no parles”. No, home no, senyor alcalde. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde diu: Senyor Dalmau, a torns... 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
El senyor Dalmau diu:  Siguem seriosos, siguem seriosos, senyor alcalde. No, no, no... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde diu: A torns de paraules no em guanyarà mai. Té la paraula i després li contesto. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
El senyor Dalmau diu: Bé. I tot i això que ara li he dit, fa un any, un any, de Ple a Ple, ja vam tenir 
d’això... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde diu: No li he volgut corregir, però en són dos. 
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Intervenció del Sr. Dalmau 
El senyor Dalmau continua: Bé, senyor alcalde, el tema aquest. A veure, jo intentaré expressar-me d’una 
forma clara i espero que vostè faci un intent d’entendre el que jo intento expressar. 
 
Jo, d’entrada he dit que estava d’acord i que havia votat favorablement aquest contracte en la comissió 
informativa, no?, i ara també. I ho he dit: globalment a mi em pareix correcte. Però he dit: guaita, 
atenció, hi ha 15 anys, que em pareix molt. Que està tècnicament justificat? D’acord, però em pareixen 
molts anys, 15 anys, ho he dit. 
 
Segon, he dit i jo estic d’acord amb el que plantejava el senyor Enric Roig d’incrementar les 
bonificacions, bé, els tipus de bonificació o de deducció o de reducció dels tiquets del d’això, per una 
raó que vostè, a més, me la dóna a mi i és que, com hi haurà dèficit d’explotació –com és lògic, perquè 
tots els transports públics, tren, metro, tot això són deficitaris– doncs, fiquem totes les ajudes possibles 
a la gent. Al fi i al cap, al final, com hi haurà dèficit d’explotació, ho pagarà l’Ajuntament en benefici de 
tota la ciutadania que no pot. 
 
I l’últim que he dit, l’últim que he dit, dic: l’interventor, eh, l’únic que diu és que, guaita, que hi haurà un 
dèficit d’explotació lògic, coherent, normal en qualsevol transport públic, dic, però hi ha que vigilar-ho. 
Que vostè em diu “no, escolta, ja ho tenim calculat aquí”, sí, en efecte, 60 o 70.000€, val, d’acord, però 
home, jo simplement deia això, no he dit res i vostè, doncs, s’ha ficat de seguida que si no sé què, que 
si no sé “quantos”, a donar-nos lliçons, classes i tal, i nosaltres aquí.... doncs, no home, no.   
 
La veritat, no estic d’acord en l’anterior tractament que vostè m’ha donat a mi, eh, i he callat per 
educació, com ara tampoc, perquè ara jo simplement li dic “home, jo li voto a favor”, si no tinc cap 
problema, si a mi em pareix bé, però home, hi ha que tenir en compte, torno a dir que 15 anys són 
molts, tècnicament val, el tema de les bonificacions com més millor i com és deficitari el servei ho 
pagarem igual i més val ajudar a la...., els aturats estan dintre de les bonificacions?, estan? Senyor 
alcalde, vostè ho ha de saber. Bé, fiquem als aturats, fiquem a qui sigui i després quan hi hagi algun 
dèficit, l’Ajuntament va i paga, en benefici de tota la ciutadania que està en situació precària. 
 
I l’últim que li he dit, que l’interventor avisa, però avisa en un sentit de voler.... Jo ja sé que aquest és un 
dèficit propi del transport públic, però avisa i jo he dit “home, doncs tinguem en compte també aquest 
tema”. Res més, senyor alcalde. I li agrairia que ho fes curtet. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Tan curtet com vostè, senyor, tan curtet com vostè, senyor 
Dalmau. Miri, escolti, a demanar paraules mai he negat una paraula a ningú en 8 anys i mig, mai, mai i, 
per tant, vostè no m’havia demanat la paraula. I –miri’m, senyor Dalmau– quan jo li he donat la paraula, 
vostè m’ha fet així i jo li dic “pos no”, però pot demanar-me la paraula tantes vegades com vulgui, vostè 
i qualsevol regidor, tants de torns possibles, no els hi he limitat mai ni els hi limitaré, no els hi limitaré. 
Inclús, quan vam fer uns acords de limitació de temps, com que vostès no els respectaven –vostè n’era 
un però no era l’únic– vam dir “jo no ho controlo, no vull temps perquè no ho vull controlar”. I vostès 
parlen el que volen i tantes vegades com vulguin i tants de torns, per tant, no em digui que li he tret la 
paraula perquè no li he tret. Jo li donava, vostè no la volia, però li dono...., senyor Dalmau, senyor 
Dalmau, a que jo l’he deixat parlar?, no s’enfadi, a que jo l’he deixat parlar?, doncs, deixi’m ara parlar a 
mi. 
 
Per tant, a paraules demanades, les que vulgui i tants de torns com vulgui, i no m’esgotaran, entén? Jo 
ja ho he viscut que m’ho limitessin, no ho he volgut i, per tant estarem tantes vegades com volguéssim. 
 
Segona, jo em penso que també li he agraït el vot, jo em penso que li he agraït i sinó ho faig sempre. 
Sap que no em dol “prendes” agrair els vots favorables.... Val, senyor Dalmau, després em contesta si..., 
senyor Dalmau, senyor Dalmau, després em contesta. Jo li he agraït, però a la vegada, igual com vostè 
votant favorablement em fa, em diu tres coses, suposo que també me les diu per a que li pugui 
contestar, o és que votant a favor ja no puc contestar? Si vostè em diu “cada vegada que voto a favor 
no em contesti”, doncs bé, jo intercanviaré el vot per això, però em penso que vostè vota en consciència 
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i si em diu tres coses, jo li he de poder contestar, sense que es molesti i sense que s’ofengui, val? 
 
I el del dèficit, vostè em diu, me preguntava i jo li contesto: Contempla els aturats? No, per un tema de 
gestió, perquè això funciona amb unes targetes i, per tant, una persona està aturada avui, demà no 
està aturada i això és molt difícil de controlar. És tècnicament possible? Sí, però encareix molt el 
sistema, val?, per tant, no es contempla. 
 
Però vostè diu: Jo estic d’acord amb més bonificacions –diu– perquè com que hi ha dèficit ja ho 
pagarem entre tots..... Desprès li torno a donar la paraula i si no ha volgut dir això, no li dic, però si vostè 
fica més bonificacions és obvi que hi haurà més dèficit, és obvi, val?, i per tant, s’haurà de ficar..., però 
el tema dels aturats no és un tema de.... –perquè igual com hem tingut la sensibilitat en altres 
col·lectius, ho podríem tenir aquí–, és un tema de gestió. Als aturats, als llocs on podem bonificar 
perquè l’ús és limitat ho fem, que abans no en tenien en aquest Ajuntament de bonificacions. També 
n’hi havia d’aturats, entén?  
 
Per tant, vostè em vota a favor i jo li agraeixo però, a part d’agrair-li, vostè em fa tres comentaris i jo li 
comento els tres comentaris. Ara, no li ha de saber mal això perquè amb la mateixa cordialitat que vostè 
me’ls fa, doncs, jo els intento contestar. 
 
Té la paraula el senyor Rodríguez. No, no, senyor Rodríguez. Després li torno a donar. No havia demanat 
la paraula? Era el senyor Roig. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde. No, no, si mirem el retrovisor com 
vostè diu, sí, sí, realment el contracte el va fer el Partit Socialista, que també va posar en marxa la línia 
3 en unes circumstàncies, en una conjuntura econòmica que era la que era. I tan lícit és en aquell 
moment que el Partit Socialista fes aquesta proposta, com vostès que ara facin aquestes, com 
nosaltres que en féssim una altra que és la que vam dir: proposar un abonament reduït, un súper 
reduït, amb una sèrie de tarifació més concreta en molts aspectes.  
 
Per tant, és lícit que nosaltres poguéssim fer aquestes propostes, entenent i repetint, eh, repetint que 
nosaltres vam ser els que vam posar en marxa una línia que ara, juntament amb la 2, es posa al nou 
contracte i, per tant, per això pensem que és una oportunitat perduda en el sentit de que es pot 
millorar. Res més, moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: No, jo únicament el que vull dir, senyor alcalde, és que, 
anem a veure, ja li he dit, jo simplement he fet aquí...., voto a favor però dic, home, teniu en compte tot 
això. I vostè té una forma d’expressar-se, en determinats moments i circumstàncies que pareix que 
agredeixi “oh!”, com si m’anés a explicar a mi tres punts que jo no li he demanat cap explicació. Li he dit 
“home, guaita en aquests punts”, que estan justificats tècnicament, tot està justificat i jo he entenc, 
aquí està l’estudi, val, però home, doncs sempre hi ha que fer el comentari que anéssim en “cuidado”. I 
vostè, senyor alcalde, doncs no sé, li agafa un poquet de no sé què i comença a dir i tal.  
 
Jo, no hi ha cap problema, en absolut. En absolut n’hi ha cap, de problema. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau, no vull continuar la 
discussió. Vostè fa tres observacions i jo, potser de forma innocent, li contesto les tres. Potser no volia 
contestació. Doncs, a partir d’ara digui’m “no em contesti” i jo faré el que vostè em digui i de veritat que 
no em vull barallar amb vostè. 
 
En tot cas, per concloure el debat, a mi sí que em permetran fer un agraïment molt especial, més enllà 
de tots els tècnics –com ha fet la regidora–, vull fer un agraïment molt especial a la regidora Bea 
Viñuela perquè, de fet i sense desmerèixer a la regidora actual de Mobilitat, aquest plec, que és un plec 
complex, que és un plec difícil i que és un plec, doncs, laboriós de fer, amb els seus estudis i les seves 
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propostes és, essencialment, fruit del treball de l’anterior regidora de Mobilitat. I a la vegada, també 
agrair-li perquè ella és la que ens va emfatitzar molt la necessitat de baixar preus per fer del transport 
urbà a Tortosa un transport utilitzar, va saber trobar una fórmula imaginativa i, per tant, des d’aquí el 
meu reconeixement, no només als tècnics i a l’actual regidora, sinó també la senyora Bea Viñuela, 
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 dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (3) i PP 
(1); quatre vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC-
CP (3) i CUP-AET-PA (1); i quatre abstencions corresponents als membres de la corporació del grup 
municipal de MT-E. 
 
 
 
 
15 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI 
D’AUTOTAXI PER A L’ANY 2016. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
“ Atesa la proposta d’instrucció d’un procediment d’aprovació de les tarifes del servei d’auto - taxi per a 
l’any 2016. 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2935/2015, de data 24 de novembre, d’incoació de l’esmentat 
procediment administratiu.. 
 
Vist l’escrit que ha presentat l’Associació Serveis Sanitaris i Transports SERSATRANS, que aplega 
taxistes, en el qual es sol·licita que no s’augmentin les tarifes actuals, per a l’any 2016, ateses les 
actuals circumstàncies, així com la proposta de manteniment de tarifes de la regidora de Mobilitat. 
 
Considerant que de conformitat amb l’actual conjuntura econòmica s’observa que es tracta d’una 
proposta ajustada a les circumstàncies. 
 
Vist l’informe del cap de la unitat de Mobilitat, de data 24 de novembre de 2015. 
 
Atès que aquestes tarifes no corresponen a taxes ni preus públics que impliquin ingressos o despeses 
que repercuteixin en el Pressupost municipal i, per tant, no els correspon informe de fiscalització de la 
Intervenció municipal. 
 
Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa d’Espai Públic de data 26 
de novembre de 2015. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest  ACORD: 
 
Primer -  Que les tarifes per al 2016 resultants del manteniment de les aprovades per al 2015, són les 
següents: 
 

CONCEPTE T-1.  DIÜRNA -   FEINERS T-2. NOCTURNA, DISSABTES, 
DIUMENGES I FESTIUS 

Baixada de bandera 3.59€ 4,83€ 

Tarifa quilomètrica 0,92€ 1,10€ 

Tarifa horària 16,96€ 18,20€ 
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SUPLEMENTS 

Recollida a domicili 2,00€ 2,00€ 

Maletes i animals 1,60€ 1,60€ 

 
 
T-1 ( Tarifa 1 ) s’aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores. 
T-2 ( Tarifa 2 ) s’aplicarà els dies feiners de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i dies festius. 
 
Segon -  Donar trasllat a la Comissió de Preus de Catalunya del manteniment de les tarifes de l’any 
2015 per a l’any 2016 
 
Tercer - Donar trasllat als titulars de les llicències d’auto-taxi i a l’Associació de Taxistes “Sersatrans 
Associació”, SA, de les tarifes aprovades. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el senyor alcalde, Ferran Bel i Accensi: És, simplement, mantenir 
les del 2015. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, per manifestar la nostra abstenció, tant del punt 17 com 
del punt 18. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: I el 16 que estem ara? 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: I del 16 també, perdó. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Perdó, perdó, estem al 15. És que m’ha corregut molt i m’ha 
fet confondre a mi. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: De totes maneres, ja li dic que del 15 al 18 ens abstenim. 
 

*-*-* 
 
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 (8), ERC-AM (3),  PSC-
CP (3), CUP-AET-PA (1) i PP (1); i quatre abstencions corresponents als membres de la corporació del 
grup municipal de MT-E. 
 
 
 
 
16 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE MANTENIMENT DE LES TARIFES DEL TRANSPORT 
COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS PER A L’ANY 2016 FINS L’ENTRADA EN FUNCIONAMENT DEL NOU 
CONTRACTE DEL TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
“ Atesa la proposta d’instrucció d’un procediment d’aprovació de les tarifes del transport públic urbà per 
a l’any 2016. 
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Vist el Decret d’Alcaldia d’incoació de l’expedient d’actualització de les tarifes de transport públic per a 
l’any 2016. 
 
Atès que el tercer apartat del Plec de clàusules econòmiques del contracte del servei públic municipal 
de transport col·lectiu urbà de viatgers preveu que les tarifes reguladores de l’esmentat servei 
s’actualitzaran anualment d’acord amb la resolució de la Comissió de Preus de Catalunya que revisa les 
tarifes de transport  públic urbà. 
 
Atès que l’increment mitjà anual que estableix la Comissió de Preus de Catalunya, serveix de llindar 
màxim que l’Ajuntament pot aplicar per revisar les seves tarifes. 
 
Vista la proposta de la regidora de Mobilitat i Medi Ambient de mantenir’ les tarifes del servei de 
transport col·lectiu urbà de viatgers per a l’any 2016 iguals que les vigents del 2015. del servei de 
transport col·lectiu urbà de viatgers. 
 
Vist l’informe del cap de la unitat de Mobilitat sobre el manteniment de les tarifes, de data 24 de 
novembre en el exposa que  les actuals tarifes de l’any 2015, sense arrodonir i amb l’IVA aplicat que és 
el 10% són les següents: 
 
- Bitllet senzill:  1.4117€ 
- Targeta multiviatge:  11.3208€ 
- Pensionistes amb carnet BSO / ISSET:  0.7348€ 
- Estudiants amb carnet d’estudiant:  0.7348€ 
 
Prenent com a regla general l’arrodoniment una sola vegada durant l’actualització de la tarifa i per excés a 
un múltiple de cinc cèntims d’euro, regla emprada en el Decret 339/2001, de 18 de desembre, que regula 
sistemes d’actualització, resulta la disposició de les següents tarifes per a l’any 2016:, iguals com les 
vigents del 2015:  
 
- Bitllet senzill:  1,45€ 
- Targeta multiviatge: 11,35€ 
- Pensionistes amb carnet BSO / ISSET:   0,75€ 
- Estudiants amb carnet d’estudiant:  0,75€ 
 
Atès que aquestes tarifes es mantindran fins l’entrada en funcionament del nou contracte de servei de 
transport col·lectiu urbà de viatgers durant l’any 2016.  
 
Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa d’Espai Públic de data 26 
de novembre de 2015. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest ACORD: 
  
Primer -   Mantenir les tarifes del servei del transport col·lectiu urbà de viatgers per a l’any 2016 iguals 
que les del 2015 fins l’entrada en funcionament del nou contracte del servei de transport col·lectiu urbà 
de viatgers, les quals queden establertes de la següent manera: 
 
- Bitllet senzill:  1.45€ 
- Targeta multiviatge:  11.35€ 
- Pensionistes amb carnet ISSET:  0.75€ 
- Estudiants amb carnet d’estudiant:  0.75€ 
 
Segon -  Donar trasllat a la Comissió de Preus de Catalunya de les noves tarifes aprovades. 
 
Tercer - Donar trasllat a l’empresa LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA, de les noves tarifes 
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aprovades i al Servei d’Acció Social d’aquest Ajuntament. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el senyor alcalde, Ferran Bel i Accensi: És a dir, mantenim les 
tarifes del 15, sense actualitzar-se, fins a que no es faci efectiu les que acabem d’aprovar. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Manifestar la nostra abstenció, i també del 17 i del 18. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé doncs, del 17 i del 18. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (3), CUP-
AET-PA (1) i PP (1); i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals 
de MT-E (4) i PSC-CP (3). 
 
 
 
 
17 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE MANTENIMENT DE LES TARIFES D’APARCAMENT AL 
PÀRQUING MUNICIPAL DE LA PLAÇA ALFONS XIIÈ PER A L’ANY 2016. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
“ Atesa la proposta d’instrucció d’un procediment d’aprovació de les tarifes d’aparcament al pàrquing 
municipal de la plaça Alfons XIIè per a l’any 2016. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia, d’incoació de l’expedient d’actualització de les tarifes d’aparcament al 
pàrquing municipal de la plaça Alfons XIIè per a l’any 2016. 
 
Atès que l’estipulació 6.3 del contracte de concessió administrativa per a la gestió i explotació del 
pàrquing de la plaça Alfons XIIè, una de les obligacions de l’ens públic, és a dir, l’Ajuntament, és la del 
manteniment de l’equilibri econòmic - financer de la concessió. 
  
Ateses les actuals tarifes de l’any 2015,  sense iva, que són les següents: 
 
Preu total minut  : 0,0244€ (sense IVA) 
Preu total hora ;  1,46€ (sense IVA) 
Preu total dia : 11,73 € (sense IVA) 
Abonament mensual 24 hores/dia : 108,254 € (sense IVA) 
Abonament mensual 12 hores/dia : 75,781€ (sense IVA) 
Abonament mensual 8 hores/dia : 46,361 € (sense IVA) 
Abonament mensual motocicletes 24 hores/dia : 30,133 € (sense IVA) 
 
Vista la proposta de la regidora de Mobilitat i Medi Ambient sobre el manteniment de les tarifes 
aprovades per al 2015, que siguin les mateixes per a l’any 2016 i, a la vegada, la conveniència que el 
concessionari del servei elabori promocions per paquets horaris d’utilització, amb preus inferiors a la 
referència del màxim establert en les tarifes aprovades, de manera que siguin més beneficioses per als 
clients i fomentar l’ús d’aquest equipament.  
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Vista la proposta de manteniment de tarifes per a l’any 2016 que presenta l’empresa Promoinmo, SL, 
actual concessionari del servei. 
 
Vist l’informe favorable del cap de la unitat de Mobilitat. 
 
Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa d’Espai Públic de data 26 
de novembre de 2015. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest ACORD: 
 
Primer - Mantenir les tarifes d’aparcament al pàrquing municipal de la Plaça Alfons XIIè per a l’any 2016 
.iguals que les del 2015, les quals, de conformitat amb la normativa vigent sobre el preu de referència 
que ha de ser per minuts i no per hores, són les següents, amb la tarifació per minuts que detalla més 
avall: 
 
Preu total minut  : 0,0244 € (sense IVA) 
Preu total hora : 1,46 € (sense IVA) 
Preu total dia : 11,73 € (sense IVA) 
Abonament mensual 24 hores/dia : 108,254 € (sense IVA) 
Abonament mensual 12 hores/dia : 75,781 € (sense IVA) 
Abonament mensual 8 hores/dia : 46,361 € (sense IVA) 
Abonament mensual motocicletes 24 hores/dia : 30,133 € (sense IVA) 
 
A aquestes tarifes caldrà que s’apliqui l’IVA corresponent abans de ser aplicades. 
 

    PREU IVA  TARIFA  

          

1 minut    0,0244 €   0,01 €      0,03 €  

2 minuts    0,0488 €   0,01 €      0,06 €  

3 minuts    0,0732 €   0,02 €      0,09 €  

4 minuts    0,0976 €   0,02 €      0,12 €  

5 minuts    0,1220 €   0,03 €      0,15 €  

6 minuts    0,1464 €   0,03 €      0,18 €  

7 minuts    0,1708 €   0,04 €      0,21 €  

8 minuts    0,1952 €   0,04 €      0,24 €  

9 minuts    0,2196 €   0,05 €      0,27 €  

10 minuts    0,2440 €   0,05 €      0,30 €  

11 minuts    0,2684 €   0,06 €      0,32 €  

12 minuts    0,2928 €   0,06 €      0,35 €  

13 minuts    0,3172 €   0,07 €      0,38 €  

14 minuts    0,3416 €   0,07 €      0,41 €  

15 minuts    0,3660 €   0,08 €      0,44 €  

16 minuts    0,3904 €   0,08 €      0,47 €  

17 minuts    0,4148 €   0,09 €      0,50 €  

18 minuts    0,4392 €   0,09 €      0,53 €  

19 minuts    0,4636 €   0,10 €      0,56 €  

20 minuts    0,4880 €   0,10 €      0,59 €  

21 minuts    0,5124 €   0,11 €      0,62 €  

22 minuts    0,5368 €   0,11 €      0,65 €  

23 minuts    0,5612 €   0,12 €      0,68 €  

24 minuts    0,5856 €   0,12 €      0,71 €  

25 minuts    0,6100 €   0,13 €      0,74 €  



                                   

 
 
 

-  Pàg. 79 / 82 -           JACE / sbh 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

26 minuts    0,6344 €   0,13 €      0,77 €  

27 minuts    0,6588 €   0,14 €      0,80 €  

28 minuts    0,6832 €   0,14 €      0,83 €  

29 minuts    0,7076 €   0,15 €      0,86 €  

30 minuts    0,7320 €   0,15 €      0,89 €  

31 minuts    0,7568 €   0,16 €      0,92 €  

32 minuts    0,7808 €   0,16 €      0,94 €  

33 minuts    0,8052 €   0,17 €      0,97 €  

34 minuts    0,8296 €   0,17 €      1,00 €  

35 minuts    0,8540 €   0,18 €      1,93 €  

36 minuts    0,8784 €   0,18 €      1,06 €  

37 minuts    0,9028 €   0,19 €      1,09 €  

38 minuts    0,9272 €   0,19 €      1,12 €  

39 minuts    0,9516 €   0,20 €      1,15 €  

40 minuts    0,9760 €   0,20 €      1,18 €  

41 minuts    1,0004 €   0,21 €      1,21 €  

42 minuts    1,0248 €   0,22 €      1,24 €  

43 minuts    1,0492 €   0,22 €      1,27 €  

44 minuts    1,0736 €   0,23 €      1,30 €  

45 minuts    1,0980 €   0,23 €      1,33 €  

46 minuts    1,1224 €   0,24 €      1,36 €  

47 minuts    1,1468 €   0,24 €      1,39 €  

48 minuts    1,1712 €   0,25 €      1,42 €  

49 minuts    1,1956 €   0,25 €      1,45 €  

50 minuts    1,2200 €   0,26 €      1,48 €  

51 minuts    1,2444 €   0,26 €      1,51 €  

52 minuts    1,2688 €   0,27 €      1,54 €  

53 minuts    1,2932 €   0,27 €      1,56 €  

54 minuts    1,3176 €   0,28 €      1,59 €  

55 minuts    1,3420 €   0,28 €      1,62 €  

56 minuts    1,3664 €   0,29 €      1,65 €  

57 minuts    1,3908 €   0,29 €      1,68 €  

58 minuts    1,4152 €   0,30 €      1,71 €  

59 minuts    1,4396 €   0,30 €      1,74 €  

60 minuts    1,4640 €   0,31 €      1,77 €  
 
Segon -  Autoritzar, igual que a l’exercici anterior, que el concessionari del servei elabori promocions per 
paquets horaris d’utilització, amb preus inferiors a la referència del màxim establert en les tarifes 
aprovades, de manera que siguin més beneficioses per als clients i fomentar l’ús d’aquest equipament. 
 
Tercer - Donar trasllat a la empresa PROMOINMO, SL d’aquest acord.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde diu: Vaig perdent abstencions a mesura que va avançant el Ple. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: No, nosaltres no ens abstindre’m, sinó que votarem en 
contra. Considerem que els preus són excessius, tot i que es congelin, i que s’ha convertit en un privilegi 
per a molta gent el poder aparcar en els aparcaments que són de propietat municipal. 



-  Pàg. 80 / 82 -           JACE / sbh 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. No entrarem en discussió. Són aparcaments 
en concessió municipal, més que de propietat municipal però, en tot cas, a aquestes hores del Ple 
computem el vot en contra. 
 
I, senyor secretari, es pot aprovar amb el vot favorable de tots els regidors, un vot en contra i set 
abstencions. I entenc que el sentit del vot també es pot reproduir al punt 18è. 
 
 

*-*-* 
 
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 dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (3) i PP 
(1); un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal de la CUP-AET-PA; i set 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i PSC-CP 
(3).  
 
 
 
 
18 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE MANTENIMENT DE LES TARIFES D’APARCAMENT AL 
PÀRQUING MUNICIPAL DE LA PLAÇA DEL CARRILET PER A L’ANY 2016. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
“ Atesa la proposta d’instrucció d’un procediment d’aprovació de les tarifes d’aparcament al pàrquing 
municipal de la plaça Carrilet per a l’any 2016. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 3069/2014, d’incoació de l’expedient d’actualització de les tarifes 
d’aparcament al pàrquing municipal de la plaça Carrilet per a l’any 2016. 
 
Atès que d’acord amb la clàusula 9 del contracte de concessió administrativa per a la gestió i explotació 
del pàrquing de la plaça Carrilet, amb la proposta de tarifes que va presentar el concessionari, aquest 
assumeix explícitament que assoleix l’equilibri econòmic de la concessió. 
  
Ateses les actuals tarifes de l’any 2015,  sense IVA, que són les següents: 
 
Preu total minut  : 0,0244 € (sense IVA) 
Preu total hora : 1,4669€ (sense IVA) 
Preu total dia : 11,7535€ (sense IVA) 
Abonament mensual 24 hores/dia : 125,876 € (sense IVA) 
Abonament mensual 12 hores/dia : 89,9115 € (sense IVA) 
Abonament mensual 8 hores/dia : 54,8465 € (sense IVA) 
 
Vista la proposta de la regidora de Mobilitat i Medi Ambient sobre el manteniment de les tarifes 
aprovades per al 2015 que siguin les mateixes per al 2016. 
 
Vist l’informe favorable del cap de la unitat de Mobilitat. 
 
Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa d’Espai Públic de data 26 
de novembre de 2015. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest ACORD: 
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Primer -  Mantenir les tarifes d’aparcament al pàrquing municipal de la plaça del Carrilet per a l’any 
2016, iguals que les del 2015, les quals, de conformitat amb la normativa vigent sobre el preu de 
referència que ha de ser per minuts i no per hores, són les següents, amb la tarifació per minuts que 
detalla més avall: 
 
Preu total minut : 0,0244 € (sense IVA) 
Preu total hora: 1,4669 € (sense IVA) 
Preu total dia: 11,7535€ (sense IVA) 
Abonament mensual 24 hores/dia: 125,876 € (sense IVA) 
Abonament mensual 12 hores/dia: 89,9115 € (sense IVA) 
Abonament mensual 8 hores/dia: 54,8465 € (sense IVA) 
 
A aquestes tarifes caldrà afegir l’IVA corresponent abans de ser aplicades. 
 

    PREU IVA  TARIFA  

          

1 minut    0,0244 €   0,005 €     0,03 €  

2 minuts    0,0489 €   0,01 €      0,06 €  

3 minuts    0,0733 €   0,015 €     0,09 €  

4 minuts    0,0978 €   0,021 €     0,12 €  

5 minuts    0,1222 €   0,026 €     0,15 €  

6 minuts    0,1467 €   0,031 €     0,18 €  

7 minuts    0,1711 €   0,036 €     0,21 €  

8 minuts    0,1956 €   0,041 €     0,24 €  

9 minuts    0,2200 €   0,046 €     0,27 €  

10 minuts    0,2445 €   0,051 €     0,30 €  

11 minuts    0,2689 €   0,056 €     0,32 €  

12 minuts    0,2934 €   0,061 €     0,35 €  

13 minuts    0,3178 €   0,067 €     0,38 €  

14 minuts    0,3423 €   0,072 €     0,41 €  

15 minuts    0,3667 €   0,077 €      0,44 €  

16 minuts    0,3912 €   0,082 €     0,47 €  

17 minuts    0,4156 €   0,087 €     0,50 €  

18 minuts    0,4401 €   0,092 €     0,53 €  

19 minuts    0,4645 €   0,098 €     0,56 €  

20 minuts    0,4890 €   0,103 €      0,59 €  

21 minuts    0,5134 €   0,108 €      0,62 €  

22 minuts    0,5379 €   0,113 €     0,65 €  

23 minuts    0,5623 €   0,118 €     0,68 €  

24 minuts    0,5868 €   0,123 €     0,71 €  

25 minuts    0,6112 €   0,128 €     0,74 €  

26 minuts    0,6357 €   0,133 €     0,77 €  

27 minuts    0,6601 €   0,139 €     0,80 €  

28 minuts    0,6846 €   0,144 €     0,83 €  

29 minuts    0,7090 €   0,149 €      0,86 €  

30 minuts    0,7335 €   0,154 €     0,89 €  

31 minuts    0,7583 €   0,159 €     0,92 €  

32 minuts    0,7824 €   0,164 €     0,95 €  

33 minuts    0,8068 €   0,169 €      0,98 €  

34 minuts    0,8313 €   0,175 €      1,01 €  

35 minuts    0,8557 €   0,179 €      1,03 €  



-  Pàg. 82 / 82 -           JACE / sbh 

36 minuts    0,8802 €   0,185 €     1,07 €  

37 minuts    0,9046 €   0,19 €      1,09 €  

38 minuts    0,9291 €   0,195 €     1,12 €  

39 minuts    0,9535 €   0,20 €      1,15 €  

40 minuts    0,9780 €   0,205 €     1,18 €  

41 minuts    1,0024 €   0,211 €     1,21 €  

42 minuts    1,0268 €   0,216€      1,24 €  

43 minuts    1,0513 €   0,221 €     1,27 €  

44 minuts    1,0757 €   0,226 €     1,30 €  

45 minuts    1,1002 €   0,231 €     1,33 €  

46 minuts    1,1246 €   0,236 €     1,36 €  

47 minuts    1,1492 €   0,241 €      1,39 €  

48 minuts    1,1735 €   0,246 €     1,42 €  

49 minuts    1,1980 €   0,252 €     1,45 €  

50 minuts    1,2224 €   0,257 €     1,48 €  

51 minuts    1,2469 €   0,262 €     1,51 €  

52 minuts    1,2713 €   0,267 €     1,54 €  

53 minuts    1,2958 €   0,272 €     1,57 €  

54 minuts    1,3204 €   0,277 €      1,60 €  

55 minuts    1,3447 €   0,282 €     1,63 €  

56 minuts    1,3691 €   0,288 €     1,66 €  

57 minuts    1,3936 €   0,293 €     1,69 €  

58 minuts    1,4180 €   0,298 €     1,72 €  

59 minuts    1,4425 €   0,303 €     1,75 €  

60 minuts    1,4669 €   0,308 €     1,77 €  
 
Segon - Donar trasllat a la empresa OBREDISA INVERSIONS, SL d’aquest acord.  ” 
 

*-*-* 
 
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 dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (3) i PP 
(1); un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal de la CUP-AET-PA; i set 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i PSC-CP 
(3).  
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltíssimes gràcies. En tot cas, agrair-los a tots la seva 
assistència i ja els hi he avançat en Junta de Portaveus que segurament no serà, bé, els hi he avançat 
jo i algú altre, que segurament no serà l’últim Ple de l’any i haurem de celebrar algun altre Ple al llarg 
del mes de desembre. Moltíssimes gràcies. 
 

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