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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
02 / 2022
ASSISTENTS
Alcaldessa–presidenta:
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
Regidors i regidores:
ABELLÓ GINER, MARGARITA
ALBACAR DAMIAN, MIQUEL ÀNGEL
ARNAU CASTRO, SERGI
BEL GUERRERO, DOLORS
BEL HOMEDES, JAUME
CABALLÉ TUDÓ, MARIA PILAR
ESPUNY VIDAL, CINTA
FAURA SANMARTÍN, XAVIER
JORDAN FARNÓS, JORDI
MARTORELL LLUESMA, JOAQUIM
PEPIÓ HERRANDO, FRANCISCO (SISCO)
RIMA GILABERT, JOSEP
RIPOLL CASTELLÓ, MÒNICA
ROIG MONTAGUT, ENRIC
RUPÉREZ MONREAL, SÒNIA
SAPORTA CANO, FERNANDO
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO
VALDÉS GARCÍA, ESTEFANÍA
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS

Tortosa, essent les nou hores i dos minuts del dia
cinc de gener de dos mil vint-i-dos, prèvia
convocatòria girada a l'efecte, es reuneixen en
primera convocatòria per videoconferència, a
través de la plataforma ZOOM, -en sala i codi
prèviament comunicats-, els membres de
l'Excel·lentíssim Ajuntament de Tortosa que al
marge es relacionen, a l’objecte de realitzar
sessió extraordinària sota el següent

Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI
ORDRE DEL DIA
I. PART RESOLUTIVA
PRESIDÈNCIA
01 – Plantejament, per l’Alcaldessa, d’una qüestió de confiança vinculada a l’aprovació del
Pressupost General de l’Ajuntament de Tortosa per a l’exercici 2022.
*-*-*
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia:
I. PART RESOLUTIVA
PRESIDÈNCIA
01 - PLANTEJAMENT, PER L’ALCALDESSA, D’UNA QÜESTIÓ DE CONFIANÇA VINCULADA A L’APROVACIÓ
DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA PER A L’EXERCICI 2022.
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Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent
assumpte:
«L’actuació de l’equip de govern municipal es trova en la situació derivada de que l’Ajuntament de
Tortosa no disposi del seu Pressupost General per a l’exercici 2022, a conseqüència de que el Ple, en
sessió tinguda avui mateix, no ha aprovat l’esmentat Pressupost General en no haver-se assolit la
majoria necessària a aquest efecte.
Atès que el darrer Pressupost General aprovat pel Ple d’aquest Ajuntament fou el corresponent a
l’exercici 2019, havent estat necessària la seva pròrroga en els exercicis 2020 i 2021.
Atès que es considera del tot necessària l’aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament de
Tortosa per a l’exercici 2022, resulta procedent sotmetre’l novament al Ple mitjançant la seva
vinculació a qüestió de confiança.
Vist el corresponent informe del secretari acctal., emès en data d’avui.
Atès allò que disposa la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com el Reglament orgànic municipal
de l’Ajuntament de Tortosa.
Al Ple de l’Ajuntament de Tortosa proposo adoptar el següent ACORD:
Primer.- Formular qüestió de confiança, en els termes establerts en l’article 197 bis de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, vinculant-la a l’aprovació del Pressupost General
de l’Ajuntament de Tortosa per a l’exercici 2022.
Segon.- Aprovar el Pressupost General de l’Ajuntament de Tortosa per a l’exercici 2022.»
*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Bon dia. Iniciem el ple extraordinari, on jo, com a alcaldessa, em sotmeto a qüestió de confiança,
vinculada a l’aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Tortosa per a l’exercici 2022.
Este és un ple extraordinari que fins ara no tenia precedents a l’Ajuntament de Tortosa. Un ple on jo,
com a alcaldessa, em sotmeto a la confiança presentant una qüestió al ple vinculada al pressupost
municipal per a l’any 22. Com a alcaldessa de la ciutat, i davant de les circumstàncies actuals, em
veig obligada a convocar està qüestió de confiança després que no fos possible l’aprovació dels
comptes el passat dia 30 de desembre, el passat dijous, en una sessió extraordinària. Ho faig en un
acte de responsabilitat, i com els intentaré explicar, perquè no hi ha cap alternativa real perquè els
tortosins i tortosines disposen del pressupost que avui requereix la ciutat.
Estem en un moment on partim dels comptes del 19, que hem prorrogat al 2020 i al 2021, realitzant
modificacions pressupostàries, però això avui ja no és possible. No podem, per tant, continuar com
hem fet fins ara, per diferents motius dels que ja són sabedors. Però jo en voldria destacar dos
d’essencials en estòs moments. Enguany disposem de quasi 4 milions d’euros de majors ingressos
que sense pressupost no es poden destinar a les necessitats dels tortosins i tortosines, i el que és
més important, el motiu més important és que estem en un moment de pandèmia, en una situació de
crisi, i és ara quan es necessiten estòs recursos, no d’aquí a un mes, ni més endavant. És ara. Perquè
és ara quan els governs dels ajuntaments hem de donar resposta a les necessitats que tenen els
ciutadans dels nostres municipis.
Com a alcaldessa de Tortosa, crec necessari sotmetre’m a està qüestió de confiança. Sé que és una
decisió que ha estat difícil, que és valenta, que és difícil, que és responsable. És més, estic segura
que algú de vostès no ho hauria fet mai, però jo prioritzo els interessos de la ciutat envers qualsevol
càrrec o qualsevol posició. Avui el que necessita Tortosa és este pressupost, i estic segura que si
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vostès, malgrat totes les seves diferències ideològiques, totes les seves discrepàncies per motius
estrictament partidistes, s’acabessen posant d’acord, el pressupost que acabarien aprovant seria
este, o seria un pressupost molt semblant al que estan votant en contra avui.
Ho faig amb la convicció pròpia i compartida per tot l’equip de govern que es tracta d’una mesura
imprescindible, arribats a este extrem. Imprescindible per poder dotar la ciutat d’un pressupost, del
qual, reitero, no podem prescindir en el moment que estem vivint. Una pandèmia que continua tenint
efecte sobre els tortosins i tortosines a nivell sanitari, a nivell social i a nivell econòmic en major
mesura. Per poder fer front a estès necessitats, a totes estès necessitats, ens cal disposar de totes les
eines que puguem posar a disposició de la ciutadania, i l’eina del pressupost és, deixi-m’ho dir, la més
important que tenim hores d’ara. No és un caprici d’esta alcaldessa ni del govern municipal, és l’única
manera amb la qual podem incorporar i posar a disposició de la ciutadania, a través de diversos
serveis, els més de 3,8 milions d’euros d’ingressos addicionals, uns ingressos que no teníem ni al 20
ni al 21, i que ara, davant de la situació de necessitat que se’ns presenta per estar al costat de la
gent, no s’entén que no puguem aprofitar-los.
I la manera de fer-ho és l’aprovació del pressupost. Sense això, estòs gairebé 4 milions d’euros es
queden immobilitzats a un compte bancari, i només serviran per a retornar préstecs a l’any 23, a
partir del 23. Però és ara quan mos cal actuar a nivell de carrer, quan la situació de la pandèmia fa
que no poguéssem ajornar més tots els serveis que la societat requereix a les administracions. Fer
arribar estòs recursos a la gent que més ho necessita, és el que estan fent totes les institucions: els
ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions, també el Parlament de Catalunya i també les
Corts Generals Espanyoles. Ara és el moment que els partits fem possible l’aprovació d’uns
pressupostos que ens han d’ajudar a atendre els que més ho necessiten, sense pensar en els
objectius de partit, sense pensar en els interessos personals de cadascú, sinó pensant en el que avui,
ara, necessiten els tortosins i tortosines.
El que estem decidint amb l’aprovació del pressupost no es pot frivolitzar, com algú de vostès ha
intentat, no tots. Això no es pot convertir en un «Joc de Trons». El que es tracta d’explicar és de quins
recursos disposem i en què ens els gastem, i encara avui cap de vostès, excepte el Grup Municipal de
la CUP, m’ha explicat ni al ple, ni a mi, ni a la ciutadania, quines partides trauria d’este pressupost,
quins ingressos trauria, quins ingressos canviaria, quines partides de despesa trauria per substituirles per altres de noves.
El pressupost que avui condiciona està qüestió de confiança contempla, com saben, la major despesa
social que ha tingut a la història l’Ajuntament de Tortosa. Un import tant globalment com en
percentatge. Però també contempla mesures per a la reactivació econòmica del municipi, a través del
suport a l’activitat econòmica, amb diverses iniciatives que ens han d’ajudar a reactivar l’economia
del municipi, a través del suport a les entitats, a les associacions, que són part imprescindible per a
què Tortosa continue tenint la vitalitat que té, a través d’accions que ens permetin fer una ciutat més
amable, més justa, més verda i més sostenible.
Tot això és el que defineix el pressupost del 22. Un pressupost que els vam presentar el passat mes
d’octubre, i del que hem estat parlant durant el mes de novembre i tot el mes de desembre amb tots
els grups al llarg d’un seguit de reunions on tots vostès, amb les últimes reunions aquest passat
dilluns, i on els he demanat al llarg de tot aquest temps el seu suport. Jo estic disposada, continuo
disposada a negociar el pressupost, les partides reals i efectives del pressupost. Aquí, en este
pressupost, no hem de decidir ni la foto del rei ni les banderes, ni les estelades ni els bous dels
pobles, ni actuacions que són competència d’altres administracions i que no li pertoquen a
l’Ajuntament de Tortosa. Un pressupost que vam sotmetre a votació del passat dia 30, sense comptar
amb el suport de l’oposició, i del qual els segueixo demanant ara que fem possible la seva aprovació.
I com que estem al davant d’una qüestió vinculada al pressupost, deixin-me fer de nou un petit resum
del que suposa i de les principals dades que recull el pressupost per al 2022. Un pressupost que
ascendeix a la xifra de 75.784.489 euros per al conjunt del grup municipal consolidat, dels quals,
34.388.000 corresponen estrictament a l’Ajuntament de Tortosa. Un pressupost que en general creix
un 7,6 per cent, amb un pes molt important per a les polítiques de salut, amb un increment del 13 per
cent per al grup de Salut Tortosa. Per al funcionament de l’hospital de la Santa Creu de Jesús, per a la
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residència llar de la Santa Creu i la clínica Terres de l’Ebre, centres de salut pública de referència, de
titularitat municipal, que han incrementat l’activitat i que, per tant, disposaran de més recursos, molt
necessaris per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia.
Un pressupost que suposa disposar d’uns ingressos per poder arribar al que es necessita. Un
pressupost que ens permet actuar on més falta fa. On més falta fa als efectes de la pandèmia. Este
pressupost, per tant, suposa destinar estòs més de 4 milions d’euros, que no teníem els anys
anteriors, i que és el primer any on es veuen els efectes de les implantacions industrials noves que
tenim al municipi. Tenim un increment de la taxa i de l’impost de construccions, instal·lacions i obres
per a les activitats que vostès ja coneixen. Això ens suposa que només l’ICIO en aquest pressupost
representa un increment de 684.000 euros, la taxa urbanística 1.800.000 euros, l’IAE 300.000
euros, i a més a més, la participació dels tributs de l’Estat suposa un increment del 13 per cent, que
això es tradueix en què l’Estat ens aporta 1.200.000 euros més que els altres anys al municipi de
Tortosa.
Tots els alcaldes i alcaldesses del país, tots els alcaldes i alcaldesses de l’Estat, hem demanat que
s’incrementés l’aportació de l’Estat, que se’ns millorés el finançament als ajuntaments. Ara tenim
este increment del 13 per cent respecte a l’any passat, com dic, 1.200.000 euros, que l’Estat ens
aporta a l’Ajuntament de Tortosa, i que si no tenim pressupost no el podrem utilitzar. Això és el que
ara Tortosa necessita, per simplement desgastar una alcaldessa i un govern municipal? És suficient
motiu per evitar que els tortosins i tortosines puguen disposar d’estos quasi 4 milions d’euros que
quedaran retinguts a un compte? Es fa difícil d’entendre si el que realment es vol en este ple és
treballar per Tortosa.
Entrant en el que contempla el pressupost, els recordo de nou que la proposta de pressupost
principalment actualitza les partides del 2019 per situar-les a les del 2022, a la realitat que tenim
avui. És per això que parlem que es tracta d’un pressupost tècnic, un pressupost funcional que ens
permet mantenir els serveis que oferim a la ciutadania després d’haver cobert tots els compromisos i
obligacions que s’han augmentat al llarg dels últims anys. Per exemple, adaptar el capítol 1 de
personal, que és el més elevat pels augments fixats per part de l’Estat al 20, el 21 i el 22, i que ens
suposa un 8,84 per cent més d’increment respecte a l’anterior pressupost.
El capítol segon, de béns corrents i serveis, creix un 6,63, també per les obligacions, per l’increment
dels contractes. Com a exemple, els vull recordar de nou un 8,9 el contracte d’enllumenat, 330.000
euros més el contracte de residus i neteja viària, o el que és el contracte de tota la neteja dels
equipaments municipals: les escoles, els edificis esportius, els equipaments. Tot això, pels efectes de
la pandèmia, han suposat un increment de l’11,50 per cent, ja que hem hagut de reforçar i hem de
seguir reforçant la neteja en estòs equipaments.
Estòs increments requereixen que puguem destinar més recursos, perquè són compromisos
prioritaris, i l’obligació que tenim com a ajuntament és atendre’ls. Però la nostra voluntat és que això
no afecti els recursos que destinem a altres coses, a altres qüestions que també considerem
absolutament imprescindibles, i que tenen afectació directa en els ciutadans.
És per això que la incorporació d’estos 3,8 milions d’euros addicionals ens permet cobrir totes les
necessitats, i això és el que fa que tornem a demanar-los l’aprovació d’estos comptes. Uns comptes
que se centren en primer lloc, com hem dit, en qui més els necessiten, en les persones. Destinem un
27,8 per cent més de recursos a la despesa social, en este cas, com he dit, la major despesa social
de la història que ha tingut mai l’Ajuntament de Tortosa. Dins d’este increment hi ha partides per a
Càritas i per a Creu Roja, per al servei de tiquet fresc, per als programes d’assistència, que veuen
duplicats els seus recursos respecte a l’anterior pressupost.
També destinem un 42 per cent més al servei d’atenció domiciliària, que ha crescut de forma
exponencial al llarg de la pandèmia. Consolidem l’equip d’igualtat i destinem un 160 per cent més a
les polítiques de gènere, i a més a més incrementem un 11,85 per cent les partides destinades a
ensenyament.
Un altre eix destacat fa referència al manteniment, a la posada al dia de l’espai públic, de la via
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pública, i és aquí on el pressupost concentra tot el paquet d’inversions. No fem cap gran obra, no hi
ha cap gran projecte, no hi ha cap gran equipament amb el qual els grups de l’oposició no puguin
estar d’acord, ens centrem en allò que és necessari per seguir actuant, arranjant voreres, asfaltant,
actuant en camins, substituint lluminàries per tecnologia led, que és més eficient i que és més
sostenible. En total, gairebé 1 milió d’euros en actuacions que poden ser de no molt gran abast, però
que donen resposta a les necessitats de molts tortosins i tortosines.
En este paquet, els recordo que per primera vegada hi ha una partida específica de 125.000 euros
per a la supressió de barreres arquitectòniques. També dupliquem les partides de l’àrea de Mobilitat,
incidint en la seguretat viària. En este sentit, una de les nostres accions dins de l’àmbit de la
Mobilitat, que vull destacar, és la redacció d’un pla de Mobilitat sostenible i segura que ens permetrà
que Tortosa sigui una ciutat més amable per a les persones. També incorporem una partida per als
punts de recàrrega de vehicles elèctrics, i 90.000 euros per tal de poder senyalitzar i mantindre els
carrils bici.
El pressupost, per tant, destina estòs recursos a arreglar voreres, a arreglar camins, a asfaltar, a nou
enllumenat. Saben de les necessitats que hi ha a la via pública, i tots hi coincidim, crec que puc dir
que tots ho estem compartint, i així ho fem constar sempre, pel que fa especialment al manteniment i
la millora de les voreres, i també el manteniment de tots els camins que tenim al terme municipal. I el
pressupost té com a eix reforçar el paper que este govern estem donant també als espais verds a la
nostra ciutat, per seguir sent una ciutat més verda i més sostenible. Som ciutat verda, qualificada com
a tal, estem adherits al Green City Accord, i volem seguir fent d’esta ciutat una ciutat més verda. Per
això, el pressupost també duplica l’aportació pel que fa al contracte de noves zones verdes i de
manteniment de les existents, i de nou arbrat, passant a una partida de 629.000 euros anuals.
També establim una línia de subvencions per tal que es puga portar a terme la retirada de l’amiant, i
l’elaboració d’un catàleg que ens permetrà també tindre la presència detallada d’amiant a tot el
municipi, per continuar amb la seua retirada.
Este govern municipal seguim treballant i seguim apostant pel centre històric. Durant els últims quinze
anys l’hem transformat. Vull recordar que hem actuat a tots els carrers i places, hem creat
equipaments, hem generat activitat, i volem seguir-ne generant més, i als pressupostos es reflecteix
està voluntat del govern per tal de seguir actuant, no només des de la vessant pública sinó també des
de la vessant privada, i d’aquesta manera s’incrementa un 25 per cent la línia d’ajuts per fomentar la
rehabilitació dels immobles al centre històric.
El fet que, com hem dit, el pressupost no inclou grans obres, no vol dir que no seguim treballant per
tal de tenir projectes preparats per seguir transformant Tortosa. Està finalitzant ara el projecte de
l’avinguda Catalunya, ja hem adjudicat el projecte per a la plaça Alfons, i en este nou pressupost es
contempla una partida per redactar el projecte per a l’avinguda Generalitat, un espai que cal estudiar,
que cal tindre el projecte preparat i executat per tal de, en futurs pressupostos, poder portar-lo a
terme i fer-lo realitat.
I aquí vull fer un incís en allò que he escoltat per part seua i que al·leguen per rebutjar el pressupost:
qüestionar el model de ciutat del govern del PSC i de Junts per Tortosa. Este és un pressupost, com he
dit, on no trobaran grans obres, no hi ha préstec, no hi ha nou endeutament, al contrari, hi ha una
reducció molt important del deute, no poden qüestionar cap obra, no hi ha cap nou equipament ni cap
acció i, de fet, com he dit abans, només la CUP, cap de vostès ha qüestionat res dels ingressos ni res
de les despeses, res del que hauríem de posar, res del que hauríem de treure pel que fa, ni als
ingressos ni a les despeses. En cap moment han dit que calia treure algun aspecte o alguna partida
del pressupost, cap ni una, i això evidencia la realitat d’este pressupost, del que no poden qüestionar
absolutament res perquè el que poden qüestionar no forma part del pressupost. Les grans obres, els
projectes emblemàtics, els equipaments no estan al pressupost del 22, estan a les modificacions
pressupostàries que vam fer al 2020, amb el suport d’Esquerra Republicana, i al 2021, amb el suport
del Grup Municipal de Ciutadans, a qui de nou torno a agrair el seu suport, perquè tot el que hem fet,
des de la plaça de l’ajuntament, des de la plaça de la Catedral, ara per exemple el carrer Cervantes,
que començarà en breu, i la resta d’actuacions que hem portat a terme, no les hem fet sols, ho hem
fet perquè hem comptat amb el suport de vostès.
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Per tant, soc molt conscient que este és un govern en minoria, i quan hem pogut, i vostès han volgut,
hem acordat i hem pactat, i quan vostès han volgut boicotejar una actuació important, com per
exemple, vull recordar l’ampliació del teatre auditori Felip Pedrell, això s’ha fet sense cap altra
explicació, ja que vostès ho van portar a terme. Per tant, reitero que cap de vostès, excepte la CUP, ha
qüestionat o ha demanat que traguem res del pressupost, cap partida. Ni Movem – els Comuns, ni
Esquerra ni Ciutadans, però és evident que comparteixen, i és evident que es veu molt ben reflectit en
tot el que han dit, tot el que contempla el pressupost, i saben que és tot el que Tortosa necessita.
Com hem dit, estem en una situació de pandèmia, i cal que els sectors que estan més afectats rebin
el nostre suport. Per això, no podem renunciar, tal com ens han demanat els comerciants de Tortosa i
el sector de la restauració, a una nova edició dels «bons Tortosa». Uns bons que, els recordo i ho
saben, han estat un èxit, i que partint d’una inversió de 400.000 euros de l’ajuntament s’ha generat
un moviment econòmic al comerç local de més d’1,3 milions d’euros. També va suposar que una de
cada tres compres fos de gent de fora del municipi. Això és el que ens cal destacar. Una de cada tres
persones van vindre a comprar de fora de Tortosa, i això és apostar pel comerç. I en un mes es van
injectar més 1.300.000 euros al comerç local i a la restauració.
Tampoc podem renunciar més que mai a generar vida, activitat i alegria, si m’ho permeten, a la ciutat,
perquè ho necessitem més que mai. Per això el pressupost contempla una partida destacada per
celebrar la vint-i-cinquena festa del Renaixement després de dos anys d’haver-la hagut d’ajornar, i
també les festes de la Cinta, que este any espero que poguéssem celebrar amb major normalitat. Ens
calen activitats que dinamitzin la ciutat i que generen impacte econòmic i reactiven la vida social a
Tortosa.
També el pressupost contempla un increment de recursos al teixit associatiu de la ciutat,
incrementant les ajudes al teixit veïnal, mantenint el suport al teixit econòmic i associatiu, a les
associacions de comerç de la ciutat, a les sindicals, però també incorporant dues noves subvencions:
a l’entitat Plat i Got i a l’Associació de Venedors del Mercat, perquè entenem que estès dues
associacions havien també de rebre el suport de l’Ajuntament de Tortosa, com la resta que es
dediquen a la promoció econòmica.
A banda, també volem incrementar la participació ciutadana i per això al pressupost consta un
increment del 25 per cent pel que fa als pressupostos participatius.
Partim també del fet que la cultura és un motor d’activitat econòmica de la ciutat, es contempla un
increment considerable al pressupost de Cultura per poder seguir sent una ciutat que aposta per la
cultura, que consolida l’any en què hem estat capital del país, perquè ens permet ser capital del
territori amb obres de referència, amb festivals que porten gent i activitat a la ciutat, i perquè volem
que les entitats de la ciutat, també molt afectades per està pandèmia, comptin amb el nostre suport, i
per això, el pressupost recull una nova línia de subvencions per a les entitats culturals de 20.000
euros.
I de la mateixa manera que les entitats culturals estan patint els efectes de la pandèmia, també estan
passant mals moments les entitats esportives, i per això el pressupost contempla un increment del
72,73 per cent de les aportacions per a estès entitats esportives del municipi.
El pressupost d’enguany reforça la nostra aposta per l’esport. Per això, el pressupost de Tortosa creix,
com ja vaig explicar-los, per tal de seguir reforçant l’activitat esportiva a tots els equipaments
municipals, des del WIN Tortosa fins al WIN Jesús, que ara es gestiona des de Tortosa Esport, però
també als pavellons, als poliesportius, a les pistes, als terrenys de joc, als velòdroms, al circuit ciclista.
A totes les instal·lacions que tenim al municipi. I este projecte, este pressupost permet poder avançar
en un projecte esperat per la ciutat i demandat per alguns de vostès, com és el fet que el pressupost
contempla també una partida per tal de poder redactar el projecte de la nova pista d’atletisme,
situada al poble de Jesús, i que ens ha de permetre poder tindre un equipament que necessita la
ciutat, ara que ja estem en procés d’expropiació dels terrenys i, per tant, durant enguany redactarem
el projecte per tal que de forma immediata puguem iniciar l’execució de l’obra, quan ja disposem dels
terrenys.
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Algú de vostès creu que no cal fer este projecte? Algú de vostès creu que no ens cal fer una nova pista
d’atletisme? Nous equipaments a la ciutat? Algú creu que no són necessaris nous equipaments
esportius a la ciutat? Ara és el moment que es vegi està voluntat.
I per últim, un apunt que ens defineix com a municipi, el que som a Tortosa. Un municipi més
descentralitzat i més cohesionat. Tortosa som una ciutat i cinc pobles, i este pressupost és l’evidència
més important. Ens trobem amb un pressupost que està pensat per a un municipi més descentralitzat
i més cohesionat, i el pressupost dona resposta així al nou conveni amb les EMD del municipi, amb els
pobles de Jesús, Campredó i Bítem, que suposa més finançament per a les EMD. També incrementem
el percentatge, a l’entorn del 20 per cent, el mateix percentatge per als dos pobles que gestionem
directament, que són Els Reguers i Vinallop.
Com saben, els pobles, sense pressupost no podran disposar de forma immediata d’estos recursos
que es mereixen, i als quals tots plegats ens hem compromès. Amb el pressupost, l’EMD de Jesús
disposaria de 185.000 euros més, addicionals als que tindria, Campredó 68.000 euros més, Bítem
45.000 euros més per a despesa corrent. Sense el seu suport no podrem donar compliment al
conveni a inicis d’any, i estòs recursos no podran arribar als pobles del municipi ara, que és quan ho
necessiten. Val la pena simplement per tacticisme polític, que no puguen disposar els pobles dels
recursos compromesos?
I tot plegat amb una situació que es pot definir com la millor situació financera de la història de
l’Ajuntament de Tortosa. Tot això sense incrementar la pressió fiscal, sense apujar impostos, ja que,
com he dit i com saben, estan congelats des de fa quinze anys. I per mostrar la bona situació
financera de l’ajuntament, em remeto als informes emesos per la Intervenció municipal, que ens situa
la ràtio de l’endeutament al 2022 en un 53,68 per cent, que suposarà assolir la ràtio més baixa
d’endeutament dels darrers quaranta anys. I com a exemple, aporto una dada de quin va ser un
endeutament elevadíssim. Al 2001, una ràtio del 209. Ara ens situarem en una ràtio del 53. I vull
recordar que per damunt del 75 és quan es demana la tutela financera de la Generalitat, i a partir del
110 s’impedeix un nou endeutament. Natros estem al 53.
Per tant, es pot concloure que la situació en estòs moments és molt més que òptima pel que fa a
l’endeutament i pel que fa a la situació que tenim de les finances. A banda, pel que fa a
l’endeutament de Tortosa del grup consolidat, en termes reals són 32.400.000 euros, el més reduït
des de la dècada dels vuitanta. A l’ajuntament, l’endeutament s’ha reduït aquest mandat de forma
considerable, de manera que des del juny del 2019, quan vam iniciar el mandat, partíem d’un deute
viu de 38,4 milions d’euros. Passarem així, el 2022, a un deute de 32,4 milions d’euros, i això vol dir
que hem reduït l’endeutament un 15,66 per cent, com a mínim, perquè com saben, cada any seguim
reduint de forma voluntària.
Estem, per tant, en la millor situació financera dels últims quaranta anys, amb les finances municipals
més sanejades que mai. A banda d’això, comptem amb una situació excel·lent de tresoreria, de
liquiditat, ja que mai s’havia pagat als proveïdors amb tanta celeritat. Estem pagant en estòs
moments a 25 dies, amb un període mitjà de pagament de 25 dies. Vull recordar també que fa uns
anys s’estava pagant a més de dos anys vista. No hi ha pràcticament extrajudicial. També vull recordar
que abans hi havia entre 2 i 3 milions d’euros de factures al calaix.
I, com he dit, tenim la pressió fiscal congelada des de fa quinze anys, i això vol dir que no hem pujat
impostos. Sí que hem recaptat més combatent el frau fiscal. I tot això ho hem fet compatible a més a
més, i això ho vull destacar, en el període on s’ha realitzat la major inversió pública a la ciutat de tota
la història. Estòs darrers quinze anys han estat els anys de més inversió pública, de més obra pública
al carrer al nostre municipi, sense cap tipus de dubte. I com hem vist, i com saben perfectament, ens
trobem en la millor situació financera de la història de l’Ajuntament de Tortosa, i a més, comptem amb
més recursos que mai que podem i devem destinar als ciutadans.
No contribuir, per tant, a fer possible tot això ara, quan més es necessita, seria un exercici
d’imprudència. Espero que no siga la conseqüència d’un tacticisme que mira a curt termini, i que
només pensa en les eleccions municipals del proper any, sense veure que suposa un perjudici per a la
ciutat. Tenim els recursos per a fer-ho, tenim la millor situació financera de la història de l’ajuntament
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des de la dècada dels vuitanta. Tenim, per tant, la capacitat i sobretot la determinació per poder posar
totes les eines que la ciutat necessita ara. Per això, els torno a demanar que reconsideren el vot en
contra, el que van fer al ple del pressupost del passat dia 30, i que per responsabilitat, permeten
l’aprovació d’esta qüestió de confiança, que vol dir l’aprovació del pressupost de l’Ajuntament de
Tortosa per al 2022.
Com a alcaldessa, i també com a equip de govern, els agrairem i els reconeixerem l’esforç, pensant en
el bé de tot el col·lectiu, de tots els tortosins i tortosines, de la ciutat i dels cinc pobles que conformen
Tortosa, pensant en un municipi i en el que ara més que mai necessita Tortosa. Moltes gràcies.
S’obre ara el torn de portaveus. Té la paraula en primer lloc el portaveu de la CUP, el senyor Sergi
Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, dels tres últims mesos, la CUP Tortosa, com és ben sabut, hem
presentat setze propostes per a què fossen incorporades al pressupost municipal. Hem mantingut
quatre reunions amb l’equip de govern; en tres d’elles tan sols se’ns ha fet trasllat de la proposta
pressupostària que tenia el govern, i s’han rebutjat totes i cadascuna de les propostes que hem
presentat des del nostre grup municipal. L’última, està setmana se’ns ha ofert la possibilitat de
negociar una modificació pressupostària, sense concretar res, si donàvem suport a la qüestió de
confiança.
En el ple del dia 30 es va evidenciar com públicament el govern municipal rebutjada totes i cadascuna
de les propostes de la CUP, i com de lluny ideològicament estem la CUP de Junts per Tortosa i el PSC.
Però ni passades dues hores després del ple del dia 30, l’alcaldessa anunciava una qüestió de
confiança vinculada a l’aprovació del pressupost. Si ja en el ple anterior denunciàvem el xantatge i la
manca de qualitat democràtica del govern de Junts per Tortosa i el PSC, volent imposar la seua
proposta pressupostària sense atendre les propostes dels altres grups municipals, després de la
convocatòria de la qüestió de confiança es confirma que el govern municipal no tenia cap intenció de
negociar res, no només amb la CUP sinó amb la resta de partits de l’oposició. I que les reunions i les
suposades negociacions han estat tan sols un teatre per a intentar donar una imatge de govern
dialogant que escolta les propostes de l’oposició.
Res més lluny de la realitat. S’ha evidenciat que des del primer moment no tenien cap intenció
d’acceptar cap de les propostes que els hem presentat, i que l’objectiu final era aprovar el pressupost
per la porta del darrere. La negociació, tal com diu el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, és
l’acció de negociar amb la intenció d’arribar a un acord. De veritat l’equip de govern ha negociat i ha
tingut la intenció d’arribar a un acord, ja no amb la CUP sinó amb quatre partits diferents de l’oposició,
i no ha estat capaç de trobar cap acord possible per tal d’aprovar un pressupost? De veritat que no
poden incorporar cap de les propostes que els hem presentat? Ho repetim: ha sigut tot un teatre, y del
bueno, que diria aquell.
La qüestió de confiança pot ser una eina vàlida quan hi ha un bloqueig gratuït dels pressupostos, però
és que hem fet propostes, el que passa és que vostès no les volen. No volen una escola bressol
pública, no volen tècnica d’Igualtat, no volen oficina municipal d’escolarització, no volen clàusules
socials als contractes públics, no volen tarificació social progressiva. El pressupost ha de ser partida
per partida, tal com vol l’equip de govern. El govern de Junts per Tortosa i PSC no negocien, posa, però
com bé saben, estan en minoria, i les propostes que hem fet des de l’oposició també representen les
necessitats dels tortosins i les tortosines, i haurien de ser contemplades al pressupost municipal.
La mateixa alcaldessa va dir l’altre dia que ella només ha estat a l’ajuntament formant part del govern
municipal, en resposta al senyor Jordan. Potser l’experiència a l’oposició l’ajudaria a tenir més
sensibilitat envers els altres partits, i potser llavors, sortint de la seua zona de confort, seria capaç
d’empatitzar i veure que no votem que no a les seues propostes no perquè no estimem Tortosa o
perquè estem en contra del progrés de la ciutat, sinó perquè hi ha moltes altres Tortoses, i no només
aquella que vostès volen.
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És per això que avui ens reafirmem en el nostre vot negatiu als pressupostos, i votarem que no a la
qüestió de confiança. Però no només això: fem una crida a la resta de partits de l’oposició a votar que
no, però també a explorar la via per articular un govern alternatiu. Des de l’inici del mandat, la CUP
s’ha posat a disposició de Movem i d’Esquerra per facilitar un canvi de govern. No serà gratuït, però
creiem que serà senzill posar-nos d’acord. És moment de ser generosos i deixar de banda els
interessos partidistes i electoralistes per tal de fer efectiu el canvi de govern que Tortosa necessita.
Per la CUP no serà que no es porte a terme. Tenim l’obligació tots els partits de l’oposició de ser
conseqüents amb tot allò que hem estat dient des de les eleccions, i esgotar totes les vies possibles
per tal d’aconseguir-ho. L’aritmètica és complicada, no ho negarem, però hem de fer l’esforç perquè
Tortosa ho agrairà. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. En primer lloc, sí, és cert que estem allunyats ideològicament i que és molt difícil, i això li he
dit des de la primera reunió fins a l’última, d’este dilluns, que amb algú que saps que encara que
presentés el seu pressupost l’acabaria segurament votant en contra, és molt difícil poder arribar a
acords. Perquè, de fet, i vostès així ens ho han fet arribar directament, no és una cosa de negociar, és,
o tota la llista o res, no? Per tant, jo en el seu moment ja li vaig repassar totes les seues propostes, ja
li vaig dir per què i quin era el motiu pel qual no podíem acceptar-ho: coses que no ens corresponen,
coses que no tenim la possibilitat, més enllà de generar un nou endeutament que en estòs moments
no contempla el pressupost, i per tant, sí que els hem ofert negociar una nova modificació
pressupostària, però no partint de tota la llista, partint de poder arribar a acords que ens permetin
desbloquejar els recursos que ara necessita la ciutadania.
L’altre dia li vaig dir, i li torno a reiterar: la CUP ens està dient que guardéssem estòs diners a un
compte? Ens està dient això. I els que guardéssem a un compte, no per a què es queden allà, sinó per
a què paguéssem als bancs, amortitzéssem préstec als bancs al 2023, perquè és l’únic que podrem
fer amb estòs recursos si no s’aprova el pressupost. Per tant, realment és bastant surrealista que
prefereixen això que no que estòs recursos arribin a peu de carrer, com vostès estan sempre omplintse la boca, en tot cas.
D’altra banda, tècnic d’Igualtat. El tècnic d’Igualtat, hem cobert al 100 per cent l’equip. De clàusules
socials en tenim; no els agraden però en tenim, als nostres contractes. I ens demanen coses que són
competències d’altres administracions, com per exemple en estòs moments fer edificis o habitatge,
quan sabem que hi ha uns fons Next Generation que la Generalitat tindrà, i que a natros ens
suposaria haver-nos d’endeutar. Perquè, com he dit, vostès no volen una cosa, volen tot el llistat del
que ens van portar.
Tot i això els torno a reconèixer, ho he fet abans, que són els únics que ens han dit el que hem de
posar i el que hem de treure. Treure l’aportació per a Patrimoni a nivell del Bisbat, per a la catedral;
hem de treure els bous, hem de treure determinades coses que ens estan demanant a nivell del seu
llistat, però també ens diuen quines hem de posar, sempre amb endeutament, és evident que no amb
el pressupost que tenim avui.
I en tot cas, no és un xantatge. No és un xantatge ni és la voluntat que té, perquè això no és
agradable, per a mi, avui poder estar aquí fent una qüestió de confiança. Ni és el que la ciutat
necessita. I si ja ho hagués tingut pensat i este govern municipal ho haguéssim tingut pensat des del
primer dia, com ens està dient, ja ho haguéssem fet fa mesos. Ens haguéssem reunir durant el mes
d’octubre, al novembre haguéssem portat al ple d’aprovació de pressupostos, haguéssim tingut un
mes per a què s’haguessen pogut posar d’acord, que ara també en parlarem, i a banda d’això, ara ja
tindríem el pressupost aprovat i, per tant, hagués sigut vigent des del dia 1. I si he estat dos mesos i
mig –més de dos mesos i mig– intentant parlar amb vostès, negociant, mai ningú, cap alcalde d’este
ajuntament, i dubto que d’altres ajuntaments, ha parlat tantes vegades amb l’oposició, com ho he fet
jo. D’este ajuntament, ningú. Per tant, no em diga que és cap xantatge ni és voler marejar la perdiu,
perquè no és el cas. He volgut, fins este dilluns mateix, intentar arribar a un acord, tot i que sabia que
era molt difícil.
A partir d’aquí, vostè s’ha ofert per tal de poder explorar un govern alternatiu. Li vull recordar que s’ha
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deixat a Ciutadans, perquè clar, en tot cas, es necessiten onze regidors per tal de poder portar a
terme este govern alternatiu. No sé, en tot cas estaria bé que també els anomenés, perquè un govern
alternatiu amb Movem, els Comuns, i amb Esquerra Republicana, però oblida que té una peça que no
l’anomena, potser perquè li deu fer certa mania, però que en tot cas és la peça que vostè també
necessita.
I d’altra banda, ens diu que potser estaria bé que estigués a l’oposició. Home, jo algú que ha tret un
regidor i que vulgui estar a l’oposició em sembla fantàstic, però qui ha guanyat les eleccions, crec que
és legítim que vulga estar a govern. Per tant, aquí estem, governant la ciutat i treballant per tal de
tirar-la endavant, que és el que ens pertoca perquè és qui ens ha donat la confiança als ciutadans, a
natros, que som els que vam guanyar les eleccions. Per tant, el que volem és governar la ciutat, no
estar a l’oposició. Però en tot cas, com sempre i com els he dit, és molt difícil arribar a un acord,
estem molt lluny ideològicament, però en tot cas, com saben, des del primer moment segueix la mà
estesa per tal de poder, amb una abstenció –amb una abstenció de vostè– fer que estòs recursos que
ara es quedarien en un compte corrent per a què després suposin portar-los als bancs, cosa que
sempre ha dit la CUP que no hem de fer, i que podrien estar des d’ara mateix, des del gener, des de
demà mateix ja, activats per tal de poder-los destinar al que necessiten els ciutadans. La major
despesa social de la història. Això és treballar per Tortosa, no fer que estòs recursos no arribin als
ciutadans i ciutadanes.
Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Primerament, natros volem mostrar la nostra
solidaritat amb els afectats per la COVID, sanitària, social com econòmicament. Crec que és important
continuar-ho recordant, perquè la situació que tenim ara és molt delicada i val la pena que des de les
institucions recolzéssem els afectats.
Per una altra part, la part de la qüestió de confiança, creiem que és una demostració més de la
incapacitat que té l’alcaldessa de negociar i arribar a consensos amb l’oposició. Demostra la debilitat
del govern format pel PDeCAT i el PSC.
Vostè ara mateix deia que era necessari aprovar estòs pressupostos per a no perdre els 4 milions
d’euros que teníem d’ingressos de més. Ciutadans fa més d’un mes que vam proposar que sigui
proactiva en la construcció del nou hospital de referència de les Terres de l’Ebre i posi una partida de
500.000 euros, que ara ja hem rebaixat a 300.000, per a l’adquisició dels terrenys. Però l’alcaldessa i
el PSC no volen incorporar les nostres propostes i volen imposar un model de ciutat que no
compartim. Si ho hagués fet fa un mes, ja tindríem els pressupostos aprovats, els 4 milions estarien ja
pressupostats i l’únic que s’hagués fet és obrir la possibilitat i liderar la construcció del nou hospital.
Això és el que volíem des de Ciutadans: que ja s’hagués aprovat el pressupost fa un mes, i que hi
hagués una partida per a l’adquisició i l’adequació dels terrenys del nou hospital, i que vostè fos líder
de la demanda que tenim tota la ciutadania de portar el nou hospital.
Abans m’agraïa el suport que vam tenir Ciutadans per fer les places de la Catedral i l’ajuntament, que
estaven a mig construir i era necessari, els «bons Tortosa» i totes les ajudes socials en l’antiga
modificació pressupostària. Doncs ara també és el moment que mos escolten. Per què no mos escolta
ara també? Li asseguro que si mos escolta i posem està partida, mos anirà a tots molt millor i la
ciutadania estarà agraïda.
Des de Ciutadans continuem treballant per millorar Tortosa i es que realitzin les més de vint propostes
que vam presentar. Volem, com ja li he dit, que l’alcalde lidere les Terres de l’Ebre i que sigui proactiva
en la construcció del nou hospital. Per això ara li demanem està partida de 300.000 euros per a
l’adquisició i adequació dels nous terrenys. Volem que es realitzin tràmits urbanístics i econòmics per
al nou terreny del nou hospital. Volem un equip de govern que escolte la ciutadania, amb el
manteniment i reinterpretació del monument de l’Ebre. Volem un equip de govern que mantingui la
neutralitat institucional i complisca la llei, i també volem ajudar, com moltes vegades ja hem dit, a
totes les persones afectades sanitària, econòmica i socialment per la COVID. Mentre l’alcaldessa no
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pensi més en la gent de Tortosa i totes les Terres de l’Ebre que en els seus propis interessos, no li
podem donar suport. Per tant, el nostre vot serà que no a la qüestió de confiança. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“El portaveu de Ciutadans ens diu que estem en una situació de debilitat. Evident, si no, no estaríem
presentant està moció de censura. Estem en minoria i això ho sabem des del primer dia, i vostè ho
sap perfectament, i és gràcies a vostès que vam poder fer un préstec considerable que ens ha permès
poder tirar endavant les obres, al moment difícil, diguem-li, no ara. Estem parlant que tenim uns
recursos que no podran arribar als ciutadans si no s’aprova un pressupost. Sí, 4 milions d’euros. I
vostè ens demana, de nou, 500.000 euros per tal de poder comprar uns terrenys, que torno a
recordar que els compra a 10 euros metre quadrat, per tant, no sé on comprem estòs terrenys a
Tortosa, jo no els he trobat encara, si algun dia algú els troba ja ens ho farà arribar, però que en tot
cas, això correspon a què hi hagi una voluntat del Govern de la Generalitat de poder portar a terme un
nou hospital, perquè si no, al final passarà el mateix que he dit amb els 4 milions: que a final d’any,
estòs 500.000 euros estaran allà, en un compte, que no hauran servit per a res perquè el Govern de
la Generalitat fa dos dies que acaba d’aprovar el pressupost, no ha ficat ni un euro al nou hospital,
res, zero, i per tant, a partir d’aquí, per a què hem de ficar natros aportació per a uns terrenys que
ningú mos ha demanat, que no hi ha voluntat de fer-ho, i que no és un tema de terrenys, és un tema
de voluntat del Govern de la Generalitat actual, que no existix.
Per tant, com que no hi ha voluntat, posar estòs terrenys allà no és liderar, és deixar uns recursos que
no poden arribar als ciutadans. Això no és liderar, liderar vol dir prendre decisions. I li torno a dir: no jo,
qualsevol alcalde que estiga assegut aquí, creu que renunciaria a un nou hospital si vingués el Govern
de la Generalitat, el president de la Generalitat, i ens digués «aquí té un nou hospital»? No jo, no és un
mèrit meu, és que qualsevol alcalde i alcaldessa diria que sí a qualsevol inversió que es portés a
l’ajuntament, i així ho hem fet els últims anys.
I que quan ens van venir a demanar terrenys per a instal·lar la comissaria dels Mossos, vam cedir uns
terrenys. Quan mos vam vindre a demanar terrenys per a fer l’escola de Sant Llàtzer, vam cedir els
terrenys. No ens van costar res, per cert, perquè està és l’altra. Primer s’ha de mirar si els terrenys els
tens, i com a últim recurs, adquirir-los, però primer hem de mirar si els tenim, perquè potser els tenim.
Quan ens van vindre a demanar les escoles, allí estàvem, i els vam cedir. Quan ens van vindre a
demanar els terrenys per al CAP de Jesús, que està el projecte ja realitzat i que entrarà ja en el procés
per tal de poder portar a terme les obres, els vam cedir? I tant.
Per tant, hem posat a disposició sempre, sempre, els terrenys quan se’ns han demanat per part de la
Generalitat, però quan els hem cedit? Quan hi ha hagut una voluntat clara del Govern de la
Generalitat de fer una obra, no ara que no existix està voluntat. El dia que existisca està voluntat per
part de l’Ajuntament de Tortosa, hi haurà, evidentment, però no per a mi, jo i qualsevol de vostès que
està assegut aquí, oferiria els terrenys i faria tot el que calgués per tal que estòs terrenys estiguessin a
disposició del Govern. I això li he dit el primer dia.
Per tant, és una excusa per a no voler aprovar el pressupost, per a no voler abstenir-se. És una excusa
absoluta –absoluta. Perquè si realment ho volgués fer, ho hagués fet sabent el compromís que tenim,
que li hem dit públicament i privadament el govern municipal, tant el portaveu del Partit Socialista
com jo mateixa, que posaríem a disposició estòs terrenys. I per tant, com que ho hem fet privadament
i públicament, ho tornem a reiterar: no és hores d’ara necessari si no hi ha voluntat del Govern de la
Generalitat fer cap nou hospital, disposar d’una partida que no podrà servir per a voreres, camins,
ajuts socials, entitats, etcètera. Per a què hem de deixar allà una partida? Per a què a final d’any em
sentin a mi dient-los a vostès: «Veuen està partida que hi ha aquí de 500.000 euros? Aquí s’ha
quedat.» Per tant, això no és liderar, el que m’està dient vostè. Liderar és prendre decisions i fer que
els recursos arriben a la ciutadania, no que es quedin en un compte corrent.
Jo crec, senyor Albacar, que ara, amb la situació que tenim de pandèmia, no estem en un moment de
parlar ni d’estelades, que no estan en un pressupost, ni d’una foto del rei, ni de tirar enrere una
llicència per a poder treure un monument que no és de l’Ajuntament de Tortosa i que seria prevaricar.
Jo crec que ara el que queda clar i el que crec que tothom ha entès és que estem en un moment de
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pandèmia, i que el que cal és que estòs recursos arriben als ciutadans. No parlar de coses que no
estan al pressupost o que no hi ha voluntat de ningú de fer-les. Ara és el moment de fer això i de
prendre decisions valentes, no de dir mira, com que no em fiquen la foto del rei i no em treuen les
estelades, en este cas natros no donem suport a tindre 4 milions d’euros a disposició dels ciutadans.
No és ara el moment d’això, ara és el moment de ser responsable, ara és el moment d’evitar
frivolitats, ara és el moment de treballar per la gent de Tortosa.
Té la paraula el senyor Roig.”
Intervenció del Sr. Roig
“Gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors. En primer lloc, voldria manifestar tot el suport del nostre
grup municipal als afectats directa o indirectament per la triple crisi sanitària –econòmica i social–
causada per la pandèmia de la COVID-19. I desitjar als tortosins i tortosines un millor any 2022,
esperant que realment sigui l’any de la recuperació per a la nostra ciutat.
Tortosa necessita un pressupost social que pense en les persones per al 2022. Un pressupost que no
es va poder aprovar el passat 30 de desembre en este plenari, i que és el que Tortosa necessita, i per
això estem avui aquí. Perquè l’objectiu de totes i tots els que conformem este consistori, crec jo, és,
per coherència política i deixant de costat les diferències ideològiques, és treballar per Tortosa i pels
tortosins i tortosines. Sempre ho he dit: en política, sense coherència no hi ha valors ni principis; en
política, sense principis i valors no hi ha compromís; i en política, sense compromís no hi ha acció ni
servei a la ciutadania.
El pressupost per al 2022 que el govern municipal hem treballat respon a està vocació de servei a la
ciutadania, i amb la clara necessitat de fer un pressupost centrat en les persones, en la línia de les
modificacions pressupostàries de 2020-2021 en plena pandèmia.
A ningú se li escapa que des del 2018, en què es va aprovar el pressupost de 2019, fins ara, han
passat moltes coses. D’una banda, una triple crisi sanitària, econòmica i social, causada per la
pandèmia de la COVID-19. Des d’aquí el nostre reconeixement als treballadors municipals
especialment i als serveis públics essencials, que han estat i estan al peu del canó treballant dia a dia
per estar al costat de la gent que més ho necessita. També hi ha hagut temporals –el Glòria i el
Filomena– que han afectat molt la nostra xarxa de camins i moltes infraestructures de la ciutat.
D’altra banda, l’increment de l’IPC, l’increment del preu de l’energia, una crisi de subministrament
que ha encarit els costos dels serveis, un augment del cost dels contractes dels serveis que presta
l’ajuntament davant de la situació de pandèmia, com els increments i actualitzacions salarials que cal
assumir.
Està situació fa del tot necessari que s’actualitze el pressupost 2019 per tal d’aprofitar els majors
ingressos de 3,8 milions d’euros obtinguts, entre d’altres, de les aportacions dels fons estatals,
l’increment de l’ICIO, la taxa urbanística per a la implantació, per exemple, d’empreses com
Kronospan, de l’IAE de les cooperatives, i aprofitar la suspensió de la regla fiscal del Govern de Pedro
Sánchez per disposar de més recursos econòmics. Recursos que sense un pressupost per al 2019 no
es podran destinar a la ciutadania, i en mig de la pandèmia de la COVID-19, que encara estem patint,
quedaran a resultes de la liquidació de cada exercici pressupostari, i a l’empara del que diran o no de
la suspensió de les regles fiscals.
Per tant, ara més que mai és del tot necessari tenir un pressupost que permeti centrar l’acció política
en les persones, que es continuen desenvolupant les 175 mesures del pla «Reactivem Tortosa», que
desenvolupa accions centrades en atenció a les persones, que incrementa, com molt bé ha dit
l’alcaldessa, despesa social en un 28 per cent a entitats socials en un 40, un 42 a l’atenció
domiciliària, un 32 per cent a emergències socials. A accions de promoció econòmica, prioritzant el
comerç local i restauració, per exemple amb els «bons Tortosa» i la vint-i-cinquena festa del
Renaixement, entre altres.
Invertir en cultura, patrimoni i memòria històrica amb un increment de més del 50 per cent de les
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partides, per tal d’aprofitar la capacitat de regeneració econòmica que té la cultura, i com molt bé
s’ha demostrat amb l’èxit de la capital de la cultura catalana 2021, i que ens permet celebrar
esdeveniments com l’any Pedrell, o els 750 anys del Llibre dels Costums, i continuar recolzant així
també el teixit associatiu i cultural de la ciutat.
Més dotació per a polítiques actives d’habitatge, que permetin continuar impulsant l’Oficina local
d’habitatge i realitzant el pla local, incrementar els recursos per al nucli històric, així com els ajuts a la
rehabilitació de particulars, amb el 25 per cent, o creant nous ajuts per a la retirada del fibrociment.
Més recursos per a les àrees d’Igualtat, Drets Civils i Polítiques Feministes, més recursos per a
equipaments i entitats esportives de la ciutat. Destinar gairebé 1 milió d’euros a la millora de l’espai
públic. Destinar una partida específica –específica– per a l’eliminació de barreres arquitectòniques.
Increment un 25 per cent els pressupostos participatius. Incrementar un 20 per cent els recursos per
als pobles i EMD, i donar compliment així als nous convenis que vam acordar l’any passat.
Escometre el contracte de recollida selectiva urbana, així com un nou contracte de jardineria i zones
verdes, i els increments en el servei d’atenció domiciliària i de neteja d’edificis municipals, entre
d’altres. I poder fer front a l’increment de l’IPC i dels preus dels subministraments, o a les
actualitzacions i increments salarials que per llei hem de complir.
Un pressupost que se centra en el dia a dia dels tortosins i tortosines, que no genera endeutament, a
diferència del 2019, que es finançava amb un préstec al voltant també de 3,8 milions d’euros. En
canvi, per al pressupost de 2022, estòs 3 milions d’euros procedeixen de majors ingressos. Un
pressupost per fer de Tortosa una ciutat amable, sostenible, activa i cultural.
Per tant, és imprescindible que en el moment en què hi ha el rellançament econòmic i social que
estem vivint a la ciutat, Tortosa tinga un pressupost per al 2019, i que no s’hagi de continuar
prorrogant... Perdó, el 2020, i que no s’hagi de continuar amb el de 2019, sense poder invertir els
recursos que el pressupost de 2019 ofereix, per centrar-nos en la millora de vida dels tortosins i
tortosines.
Les modificacions pressupostàries de 2020 i 2021, amb un ambiciós pla d’inversions, han servit per
fer front de manera més immediata a la recuperació de la ciutat en plena pandèmia. Jo també vull
donar les gràcies a Esquerra Republicana i Ciutadans, per permetre la seva aprovació en el seu
moment. Com també vull agrair al regidor de la CUP la seua sinceritat i seriositat a l’hora de debatre
amb el pressupost 2022, conseqüentment a les seves posicions, tal com va exposar el passat 30 de
desembre.
Les modificacions de 2020 i 2021 han permès executar mesures econòmiques pragmàtiques
adaptades a les circumstàncies de la pandèmia, però ara és del tot necessari disposar d’un nou
pressupost per al 2022, per aprofitar els recursos i posar-los al servei de la ciutadania. I avui estem
de nou al plenari, per debatre una qüestió de confiança que l’alcaldessa i l’equip de govern s’han vist
obligats a plantejar, jo crec que per responsabilitat. I evidentment, davant de la responsabilitat
d’aprovar un pressupost que necessita Tortosa i que es va presentar el passat dijous 30. I no entraré
en les qüestions que es van plantejar i per les quals no es va aprovar el pressupost dijous passat,
però sí que em referiré a un parell de temes que crec que cal aclarir.
Respecte als terrenys de l’hospital, del nou hospital de Tortosa. Si algú ha defensat l’hospital de
Tortosa, el nou hospital de Tortosa, hem estat els socialistes. Senyor Albacar, vostè se’n riu però és
així. Hi hem treballat des de fa molts anys, fins i tot durant l’època de les retallades del Govern d’Artur
Mas, i hem seguit i seguirem defensant-lo per fer-ho possible. En primer lloc, cal que la Generalitat de
Catalunya demane a l’Ajuntament de Tortosa la disponibilitat dels terrenys. Lamentem que el Govern
d’Esquerra i Junts del Govern de la Generalitat no hagin estat sensibles a les demandes del territori
respecte al nou hospital, en tant que el pressupost aprovat recentment, gràcies al suport dels
Comuns, no incorpora cap partida per al nou hospital. Natros no creiem que sigui adequat, ara per
ara, preveure una partida pressupostària al pressupost municipal, entenent que és un tema de
compromís de la Generalitat construir un hospital, que és qui té la competència.
La Generalitat de Catalunya, si decideix a la construcció del nou hospital, que espero que sigui així
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prompte, ja demanarà els terrenys, i quan ho faci, el govern municipal, no ho dubtin, ja procedirà a la
seva cessió, tal com es fa amb qualsevol equipament, i perquè així està contemplat també en el
planejament urbanístic. El govern municipal, hi insisteixo, ja procedirà a fer la corresponent tramitació,
tal com es va fer en el seu moment. Esperem que en el debat parlamentari, la proposta de resolució
presentada pel PSC, els Comuns i la CUP d’este mes de gener al Parlament de Catalunya, es pugui
tenir algun compromís per tal de tirar endavant la construcció del nou hospital, i llavors ja farem el
que haguem de fer.
Natros entenem que els terrenys per al nou hospital no s’han de comprar ni s’han d’adquirir
mitjançant hipotètiques subhastes al millor postor, o per un preu inicial sobre una suposada superfície
incerta, com s’ha escoltat darrerament en algun mitjà de comunicació, sinó que hem de procedir al
desenvolupament dels plans urbanístics, amb la corresponent cessió de terrenys per a equipaments,
sense cap cost per a les arques municipals, a priori.
D’altra banda, altres motius per no haver aprovat el pressupost podria ser la legítima i honesta
estratègia electoral que cada grup municipal té de cara als comicis de 2023, però en qualsevol cas,
en este plenari en diverses ocasions, a l’hora de debatre i posicionar-se respecte a temes purament
ideològics, que van més enllà a vegades del terreny municipal o del nostre dia a dia, s’ha parlat de qui
surt a la foto, al costat de qui, del sí i del no. La meua pregunta és: qui va sortir a la foto dijous
passat? I l’altra pregunta és: quina és la foto que sortirà avui?
Per això, avui tornem a demanar el compromís per part de tots els membres del plenari, per tal de
poder aprovar un pressupost que és una clara aposta per posar el màxim de recursos municipals dels
que disposem al servei de la ciutadania. I ho he dit abans: els darrers anys han estat marcats per la
pandèmia de la COVID-19, i això ens ha fet treballar a l’equip de govern fort per fer-hi front i per a la
recuperació econòmica i social de la ciutat, i ho hem fet –no m’hi estendré gaire– en temes com 175
mesures d’un pla de reactivació, afavorint la implantació de noves empreses amb la creació de llocs
de treball com Florette o Kronospan, amb un ambiciós pla d’inversions per contribuir a la recuperació
econòmica de la ciutat, la creació de nous espais per a la ciutadania, com la plaça de la Catedral, la
renovació de la plaça d’Espanya, perquè entenem que la renovació urbana és clau en la renovació
social i econòmica de la ciutat, i continuarem a l’entorn de la Catedral, al carrer Cervantes, la rambla
Catalunya, amb projectes com la plaça Alfonso, avinguda de la Generalitat, o la pista d’atletisme.
La Capital de la Cultura Catalana, que ha aprofitat el potencial de la cultura com a motor generador
econòmic, i també amb la implantació de nous equipaments culturals i turístics. Actuacions amb
elements de patrimoni a les muralles, aplicació polítiques actives d’habitatge amb el pla local,
increment de recursos i ajuts al nucli històric. Plans i polítiques d’igualtat, drets civils, feministes i
LGTBI. La recuperació de la memòria històrica, la millora de l’espai públic, dels vials i camins públics.
Campanyes de promoció econòmica centrades en el comerç local i restauració, com per exemple els
«bons Tortosa». Un increment dels ajuts a entitats i associacions culturals i esportives. Potenciar els
pressupostos participatius, els nous convenis amb les EMD, entre moltes altres.
Però ara no podem seguir així, amb un pressupost prorrogat. Per això considerem del tot necessària
l’aprovació del pressupost de 2022, que ha de permetre aprofitar els recursos. Això ha fet
l’alcaldessa, i conseqüentment que l’equip de govern hagi plantejat aquesta qüestió de confiança,
vinculada a l’aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Tortosa per a l’exercici 2022, en el
que els i les socialistes hem treballat com a equip de govern, i creiem que és el que Tortosa necessita
per avançar. Una Tortosa per avançar, una Tortosa per treballar, per viure, per gaudir, però una Tortosa
que té en compte els seus pobles i les EMD.
Per tant, com no podia ser d’una altra manera, donem suport als seus acords plantejats en la qüestió
de confiança i aprovació del pressupost. En eixe sentit, vull dir que no es pot jugar a confondre la
ciutadania a través de l’opinió pública, deixant entreveure possibilitats que no són legalment factibles.
En primer lloc, per lleialtat institucional. En segon lloc, perquè és el nostre pressupost, és el
pressupost de l’equip de govern, format per Junts per Tortosa i pel PSC. I en tercer lloc, perquè la llei
no ho permet, en tant que com a part de l’equip de govern, el Grup Socialista, que vàrem votar a favor
del pressupost, no podem fer altra cosa que votar també a favor. El nostre grup municipal formem part
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de l’equip de govern i som un partit lleial i, per tant, no hi ha cap dubte sobre el nostre posicionament
favorable a la qüestió de confiança plantejada avui en este plenari.
El dia 30 van deixar passar l’oportunitat de deixar al costat estratègies partidistes i desgast al govern;
l’oportunitat de treballar junts i juntes, des de les nostres diferències polítiques, pel futur de Tortosa i
els tortosins i tortosines. L’oportunitat de poder arribar a acords i consensos, i donar suport a un
pressupost per avançar, un pressupost perquè Tortosa creixi, perquè no créixer no és avançar, és
retrocedir.
Crec que torna a ser el moment de treballar tots junts i juntes, i de donar la imatge d’estabilitat a la
ciutadania, i tirar endavant per sortir de la crisi aprofitant el moment en què ens trobem a la nostra
ciutat. Acció Social, Drets Civils, Habitatge, Igualtat, Espai Públic, Promoció Econòmica, Sostenibilitat,
Patrimoni, Turisme, Cultura, són aspectes fonamentals per construir una Tortosa que garanteixi
l’equitat, la cohesió, la inclusió i la justícia social, perquè ningú es quede enrere i tothom tinga la seua
oportunitat.
Perquè com deia, si em permeten mencionar la companya Carmen Chacón, «el futur es conquesta
amb esforç, però també amb justícia social». Avui, senyores i senyors, tenim una oportunitat i crec que
no l’hem de deixar perdre. Per favor, treballem per Tortosa, pels tortosins i tortosines. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies de nou al Grup Municipal del Partit Socialista, al seu portaveu, Enric Roig, també a les
dues regidores que formen part del grup municipal, per la seua responsabilitat, per la confiança i
també per la feina feta. Té ara la paraula el portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana, el
senyor Xavier Faura.”
Intervenció del Sr. Faura
“Bon dia, alcaldessa. Companys i companyes regidors i regidores. Mire, i procuraré ser sintètic perquè
crec que no hem modificat gaire ningú dels que estem aquí, a excepció del senyor Roig, que no va
intervindré, el discurs respecte al que vam dir el dia 30. Senyora Roigé, fa escassament cinc dies que
vam celebrar a corre-cuita el ple dels pressupostos, després de dos anys sense fer-ho. Jo entenc que
no va tenir cap sentit aquella convocatòria, fer aquell ple amb tràmit d’urgència, enviat el 24 de
desembre a última hora, per citar-nos pel dia 30 al matí, tenint en compte que, en tot cas, l’aprovació
del pressupost que vostè ens presentava ja anava tard. És a dir, encara que s’hagués aprovat aquell
pressupost el dia 30, igualment s’hagués hagut de prorrogar el del 2019 perquè no podia entrar en
vigor fins els quinze dies hàbils següents als de la seva publicació. En el millor dels casos, anant la
publicació molt ràpida, no hagués entrat en vigor fins el dia 24 de gener. Per tant, per tal que entrés
en vigor el pressupost quan tocava, l’aprovació s’hagués hagut de produir com a molt tard el dia 10 de
desembre.
Llavors, el primer que ens plantegem: si ja anàvem tard, a què venia aquella convocatòria d’urgència?
Potser esperava que per ser dates festives faltés algun regidor de l’oposició i li facilités aprovar el
pressupost?
No sé si ens hem quedat sense transmissió al ple... (Pausa.)
Funciona? D’acord, gràcies, disculpen. Continuo.
Li deia, senyora Roigé, que llavors, si ja anaven tard, a què venia la urgència en la convocatòria del
ple? Potser esperava que per ser dates festives faltés algun regidor de l’oposició i li facilités
l’aprovació del pressupost, com una miqueta abans insinuava el senyor Arnau, aprovar-ho per la porta
del darrere. Volia amortir el soroll del seu fracàs amb la suma de complicitats del ple, amb les noticies
que es generen els dies al voltant de l’any nou?
El dia 30, a última hora de la tarda, una nova sorpresa: ens convoca a aquest ple d’avui, del dia 5 de
gener, per debatre la qüestió de confiança vinculada als pressupostos. Novament enmig d’unes dates
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assenyalades, on molta gent pot estar de viatge a un altre lloc, a vore els seus familiars, entre els
quals regidors municipals. I que novament una part de la ciutadania està més pendent de la diada de
Reis que del debat que pugui haver en aquest ple municipal. Això és tacticisme ranci. Amb aquestes
maneres de fer, senyora Roigé, li he dit moltes vegades, ho té difícil per a teixir aliances i generar els
consensos que reclama.
Perquè, certament, el que ens porta avui aquí és la seva petició que li fem confiança, i davant d’això
ens tornem a preguntar: creu que amb dos dies hàbils de diferència ha canviat alguna cosa respecte
al dia 30 de desembre? Hem pogut fer uns i altres, tots els que som aquí, les pertinents reflexions
amb calma sobre aquells extrems que vam debatre al ple del passat dijous? Perquè debatem per a
reflexionar i per a incidir d’alguna manera en la valoració que fa l’altre, i això ens permetés buscar
punts de trobada que ens apropen? En dos dies hàbils? Jo crec que la resposta és obvia: no, no pot
haver este període de temps per tindre està reflexió calmada. Arribo a pensar que és vostè qui no vol
que li facin confiança, perquè, certament, pitjor no ho han pogut fer.
Com ja li vam explicar àmpliament al ple del debat de pressupostos, la fase prèvia a la presentació del
pressupost va ser un desastre d’estratègia negociadora per part de vostès, sense el més mínim sentit
de la prudència que afavoreix la negociació, un clima de confiança en la negociació. I finalment ens
presenta uns pressupostos que, com ja li vam dir, no resolen cap dels problemes que hi ha a Tortosa.
També li dic, no som il·lusos, és molt difícil que en un sol exercici pugui vostè revertir l’erràtica política
dels últims dos anys. Però en tot cas, el nou pressupost no dona cap sortida als problemes endèmics
que li venim denunciant des de l’oposició. I com a problemes endèmics, més enllà de totes les
actuacions que es puguen fer, com a problemes endèmics parlem, li hem dit sempre, de problemes de
neteja de la ciutat, dèficits d’enllumenat, barreres arquitectòniques... L’altre dia ens va dir: «No, és que
clar, és que aquest any hem inclòs una partida de 120.000 euros.» Ja vam veure que ho havia inclòs,
però és que no és ni testimonial, amb la quantitat de feina que s’ha de fer. Si ens permet, aquesta
partida de 120.000 euros, a efectes de permetre millorar la qualitat de vida d’un col·lectiu important
de la ciutat, és ridícula.
No han treballat en la confecció i implementació d’un pla de millora al nucli antic, i quan li parlo de pla
de millora, senyora Roigé, no li estic parlant d’obra civil, no li parlo de totxo, li estic parlant de
promoure simultàniament polítiques que afavoreixen la regeneració i la rehabilitació d’aquells espais.
Com li vaig dir, els imports més importants que vostè preveu destinar a la restauració de muralles, i
suposo que a la rèplica em dirà que en destina un bon grapat, no els únics però els més importants
els deixa vostè a la incerta concessió dels fons Next Generation, quan haguéssem pogut invertir-ho en
altres obres de la ciutat, això. No qüestiona, ni tan sols es planteja –abans el PSC sí que ho feia– la
creació d’una llar d’infants municipal. I no s’hi val que ens diga que no són gratuïtes. Ningú parla de
gratuïtat. És un concepte de política, és un concepte de política en matèria d’ensenyament. Mire,
segurament hi haurà molts hospitals privats que tenen mútues concertades, però no per això es
descarta la sanitat pública. Doncs això és ben bé el mateix.
Certament, les diferents EMD de Tortosa, com vostè va recordar, tenen llars d’infants municipals i
vostè no se les planteja. L’altre dia ens va anunciar, i ara ho repeteix, que ha iniciat els tràmits de
l’expropiació dels terrenys de la demandada pista d’atletisme. Certament, li hem demanat moltes
vegades. Això va ser una sorpresa al ple, perquè en cap de les reunions que vaig tindre amb vostè
abans, mai em va fer cap referència a què havia iniciat l’expropiació d’aquests terrenys. Per tant, una
de dos: o quan vostè afirma que va iniciar l’expropiació vol dir que va iniciar l’expedient i que allí està,
o vostè, una vegada més, no ha actuat amb transparència, perquè no s’ha informat adequadament.
També li vaig dir: no se li coneix cap política en matèria de polítiques socials, i no per això s’ha de fer
despesa. Li asseguro que hi ha sistemes com els que emprem en el consell comarcal d’actuar en
polítiques socials, sense fer una gran inversió.
En fi, no vull tornar a reproduir tots els arguments que li vam exposar en el ple del dia 30, eh? Avui
estem en una altra pantalla, estem en un altre escenari. Però des del dia 30 fins ara, en què ha
canviat el pressupost que ha presentat? En què ha canviat la seva manera de fer política?
Absolutament en res. Torna a reproduir tot allò que ens va dir el dia 30. Torna a reproduir totes
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aquelles bondats del pressupost que vostè va plantejar-nos el dia 30, als simples efectes que d’això
se’n faça ressò, suposo que deu ser per això, la premsa i l’opinió pública.
Però destaco, com han fet les dues persones que han intervingut abans, de l’oposició, en el torn de
paraula, que no ha tingut voluntat de pactar amb cap grup del ple municipal, amb cap grup de
l’oposició. Vostè s’encarrega de dir moltes vegades que l’únic grup que certament li ha presentat
propostes ha estat la CUP, i a vegades també repeteix que Esquerra Republicana no li ha fet cap
llistat. Ja li vaig dir: un llistat a mode de carta als Mags d’Orient, que estem segurs que vostè no
acceptarà ni una proposta, no li farem, perquè és donar-li munició per a què al ple de pressupostos
entre en un debat desqualificatiu de la persona que l’ha presentat, com ho va fer, i es veure al ple del
dia 30, amb el meus companys que de bona fe sí que li van presentar aquell llistat.
Mire, fa una estona vostè deia: «L’únic que certament ho ha fet, que ha introduït partides que
l’interessen, que les quantifica econòmicament i busca l’alternativa econòmica per treure-les és la
CUP.» Doncs, certament, si vostè tenia ànim d’arribar a aquest acord, era tan senzill com que hagués
buscat i hagués negociat l’abstenció amb la CUP, perquè certament sí que ha complit, segons vostè,
amb els deures que vostè li demana.
A mi sí que em crida l’atenció, perquè avui s’ha tornat a produir el tema, que hi va haver almenys un
grup municipal, i li va posar molt fàcil la seua abstenció en aquest ple, li ha posat molt fàcil. Va oferir,
en presència de tots, abstenir-se i, per tant, aprovar el pressupost, a canvi d’una mera consignació
econòmica, avui quantificada en 300.000 euros. Si la memòria no em falla, i és possible que em falle,
vam començar amb 500.000, vam passar a 300.000, i al final li feia referència a 100.000 euros per a
comprar uns terrenys per al nou hospital. Jo no tindré la temptació de convertir aquest debat en un
debat sobre el nou hospital, ja sap tothom què penso jo d’adquirir uns terrenys per a un nou hospital,
però això no resta per a què vostè ho valore com un simbolisme. Vostè i jo sabem, i fins i tot el regidor
que ho va proposar sap que aquella petició no té cap recorregut pràctic, que és un simple simbolisme.
Però davant la hipòtesi que vostè està parlant, que tindrà gairebé 4 milions d’euros per disposar en un
nou pressupost, consignar 100.000 en un compte certament no té excessiva dificultat, tenint en
compte que a final d’any podrà justificar plenament, perquè tots ho sabem, que aquells 100.000
euros no hauran complert la finalitat, i com a mínim Esquerra Republicana en este sentit li hagués
aprovat la modificació pressupostària d’aquests diners.
Per tant, era simplement un simbolisme, un simple simbolisme que hagués comportat l’aprovació dels
pressupostos per l’abstenció d’un dels regidors d’aquest ple. Era una concessió merament simbòlica,
i això ens hagués estalviat celebrar aquesta pantomima que estem fent avui aquí, perquè tots sabem
que vostè no superarà la qüestió de confiança. Però la posició de vostè és tan intransigent que no
transigeix ni amb aquest simbolisme. És a dir, ens porta a tots plegats, a la gent del govern, a la gent
de l’oposició i a la ciutadania, al límit, gratuïtament, per defensar les seves posicions.
Em disculparà, eh?, però després d’aquesta posició intransigent, precipitada i si em permet, en este
sentit, jo no ho entenc d’una altra manera, prepotent amb l’oposició, com vol que li féssim confiança?
Done’m una raó, més enllà de les esgrimides el dia 30, perquè li fem confiança.
No ha introduït cap millora al pressupost del que va presentar respecte al dia 30. Ha tornat a esgrimir
una i una altra vegada la necessitat d’aprovar este pressupost, perquè com que estem en temps de
pandèmia, si no, no es podran tirar endavant les millores que se’n puguin derivar en matèria social.
Recordem a tothom que l’any passat estàvem en pandèmia, i ni tan sols es van presentar els
pressupostos.
Es limita a repetir a tort i a dret que l’oposició ha tombat els pressupostos de Tortosa. Això és fals,
senyora Roigé. Són els pressupostos que presenta la senyora Roigé, no els pressupostos de Tortosa. I
si em permet, són els pressupostos de la senyora Roigé, ni tan sols sembla que siguin de l’equip de
govern, on el regidor d’Hisenda, que ha de ser, diguem-ne, el que porta els pressupostos a l’esquena,
no ha tingut cap intervenció, com no la va tindre el senyor Roig. Avui sembla ser que sí, avui el senyor
Roig li ha donat suport, només faltaria, a la qüestió de confiança. Fins i tot ens ha sorprès, eh? Ha
canviat el seu discurs en matèria de la creació del nou hospital. L’ha convençut. Enhorabona, senyora
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Roigé. Però vostè, el que és segur és que passa el rodet fins i tot amb els companys de govern.
Vaig acabant, eh?, no ho faré molt més llarg. D’altra banda, com ja li he dit en moltes ocasions, vostè
no és transparent amb la seua gestió. I preparant aquesta intervenció ho he comprovat un cop més.
Quan a l’últim ple li vaig dir que la seva gestió estava endeutant la ciutadania, vostè va fer demanar
un informe a la tresoreria municipal, i va passar el mateix: llegint-ho d’una manera ràpida al ple, va
aprofitar per proferir-me tot tipus de desqualificacions, dient-me que jo estava mentint. I per més que
li vaig dir la font d’on trèiem la informació, vostè va continuar insistint en què jo barrejava
deliberadament els conceptes i que estava mentint.
He disposat del controvertit informe, l’he pogut llegir, me’l van deixar a la bústia i suposo que a tots
els companys els van deixar a la bústia, i he constatat el contrari: que és vostè qui deliberadament va
introduir dades que no eren objecte de debat, amb el simple ànim d’utilitzar aquelles dades, que no
dic que no siguin certes, en aquell sentit que l’afavoreixin, ja que l’informe que vostè va demanar
s’estava referint al deute consolidat de l’ajuntament, i jo estava parlant de l’ajuntament més la
societat, jo li estava parlant estrictament del deute municipal, del deute d’aquesta casa. Perquè li
estava fent referència a aquell nou crèdit que vostè va sol·licitar de 9 milions i mig d’euros, que va
reduir en 3 milions, per tant, quedaven 6 milions i mig, i que lògicament això provocava que
tanquéssem, fent una suma aritmètica, encara no està tancat formalment, l’any 2021 amb un
endeutament de 34.800.000 euros. I vostè, així i tot, vaticina que l’any que ve reduirem
l’endeutament amb una altra xifra. D’acord.
Li torno a dir. Mire, la tendència a la que la gestió municipal de vostè ens està portant els últims tres
anys no és a reduir l’endeutament, sinó a incrementar l’endeutament. Vostè confon deliberadament
l’opinió pública, liquiditat amb endeutament. La gent que té una empresa, la gent que té un comerç,
la gent que té una indústria sap la diferència substancial entre la millora de la liquiditat i la reducció
de l’endeutament, i moltes vegades la millora de la liquiditat comporta l’increment de l’endeutament.
Li torno a dir la font, vostè la coneix, li dic a l’opinió pública per a què la puga consultar: web
municipal, informació econòmica municipal. Hi ha una gràfica on posa «Ajuntament de
Tortosa/evolució de l’endeutament». Es mira des de l’any 2012 fins l’any 2020. Any 2016,
endeutament de l’ajuntament, 33.815.000 euros. Certament aquí vaig errar eh?, jo li vaig dir 39
milions, disculpe, vaig prendre malament les notes. Però això no obsta per a què el concepte que
incrementa vostè l’endeutament continua sent vàlid. L’any 2019, endeutament 29.500.000 euros. És
a dir, faig números rodons, eh?, en tres anys ha reduït 4 milions d’euros d’endeutament.
Estem avui a l’any 2021. Si tenim en compte l’endeutament del 2020 més el préstec, estem a
34.800.000 euros. Jo crec que 34.800.000 euros és una xifra superior a 29.500.000 euros. Per tant,
hem incrementat el deute des que va començar aquest mandat municipal en 5.300.000 euros a dia
d’avui. Vostè l’any que ve diu que el reduirà. Ja en parlarem. Dit d’una altra manera, fem una vegada
aquella fórmula que empra per als comptes de la hipotètica família tortosina i quatre membres.
Deuen avui en dia 640 euros més aquella família del que devia l’any 2019. No dic que deuen 640
euros, 640 euros més.
Mire, reitero, tot i la seva eventual liquiditat, que ha tingut millor liquiditat, està generant més
endeutament a la ciutadania, i està confonent-mos dient tot el contrari. Per tant, i ja acabo amb això,
senyora Roigé, reitero tots aquells arguments que li vaig exposar en la meua intervenció del dia 30 de
desembre, i li afirmo, com li vaig dir en privat, que des d’Esquerra Republicana no li farem confiança,
ni al seu pressupost ni a la seva gestió, perquè en essència no és una gestió transparent, ja que
vostès no tenen cap ànim de teixir complicitats que afavoreixin el clima per adoptat els grans acords
que fan falta per al benefici de Tortosa, és a dir, són vostès els únics responsables de la situació de
bloqueig que avui en dia estem aquí debatent, i la seva gestió i manca de transparència es posa de
relleu, precisament quan vostè insistix una i altra vegada dient que està reduint l’endeutament
municipal quan certament això no és cert, vostè està incrementant l’endeutament municipal des del
19 a dia d’avui en 5.300.000 euros, trencant, que és el que certament volíem argumentar el dia del
ple, la tendència successiva que es va produir des del 12 fins el 19, de reduir any a any
l’endeutament, i aquest any s’ha tornat a disparar.
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Si continua així, senyora Roigé, en lloc de la meravella de finances municipals que vostè ens ha
plantejat, si continua molt més temps en el govern, farà vostè bo l’alcalde Sabaté, que fa una estoma
m’hi referia com un desastre de gestió. Res més.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Senyor Faura, jo crec que hauria de començar a buscar arguments vàlids, arguments creïbles i no
números, perquè els números, les xifres que té la ciutat de Tortosa, l’Ajuntament de Tortosa, com diu
vostè, estan al web, estan al certificat que té, estan a l’informe de l’Interventor, estan a la memòria,
estan al pressupost, està a la memòria de la direcció tècnica. Li han explicat els tècnics i li he dit jo
mateixa. No tot s’hi val, d’anar mentint amb els números del pressupost. No tot s’hi val. Ja prou de
continuar dient exactament el mateix que va dir al ple quan no es té cap altre argument: mentim,
diem porqueria, diem que s’està endeutant la ciutat quan és absolutament fals i mentida, i a més a
més es pot demostrar. Busqui una altra excusa però no busque els números, que els números estan i
són claríssims. En tot cas, començaré a contestar-los.
Ens diu: «Fa cinc dies vam celebrar a corre-cuita un ple que no tenia cap sentit, amb urgència.» Primer,
no era amb urgència, es va convocar sense urgència, per això es va convocar del 24 al 30. Era un ple
extraordinari, perquè era el pressupost i no era el ple ordinari, però no era un ple extraordinari i
urgent.
En segon lloc, es va dictaminar el dia 15 de desembre, quan digui’m una vegada, una última vegada
els últims vint anys, més, els últims trenta anys, que s’hagi convocat tenint tota la documentació des
del dia 3 de desembre, un ple per al dia 30. Mai, cap vegada en els últims trenta anys. I del dia 24 es
va convocar per al dia 30. Però és que tenien, com dic, tota la documentació, i a més a més havíem
fet moltíssimes reunions, des de meitat d’octubre. I després em diu que intento a veure si falla algú.
Home, sent un ple telemàtic dubto que falli algú, perquè encara que estiguen a l’altra punta del món
es podrien connectar. El dia 30 i avui mateix.
Però sap què passa? Que els recursos es necessiten ja i, per tant, no m’esperaré a veure si algú ha
marxat o ha deixat de marxar, perquè de fet, no hi ha ningú que hagi fallat, ni el dia 30 ni avui. Per
tant, no vagi buscant excuses ni intente dir coses que no són en cap moment certes.
I ens diu que una nova sorpresa el dia 30. Home, sorpresa tampoc, vostè mateix ho ha dit de forma
reiterada: necessitem un pressupost, si sabem tots que van a votar-lo en contra, l’alternativa que hi ha
és una qüestió de confiança. Que m’agrada? No, no m’agrada. Evidentment, m’agradaria tindre un
pressupost i no estar en està situació de bloqueig que m’han portat, però en tot cas, es tracta de tenir
pressupost i es tracta de treballar algun.
És tacticisme ranci, diu. Home, tacticisme ranci pot ser és encara no haver acceptat uns resultats
d’unes eleccions i intentar boicotejar-ho pel fet que així no es reforci una alcaldessa sinó que es vagi
en contra del que els ciutadans de Tortosa necessiten.
Però en tot cas, més enllà de tornar a repetir uns números falsos i que no són certs, més enllà d’això,
no ens ha dit encara què és el que trauria del pressupost ni el que posaria al pressupost, i ens
demana una reflexió calmada. Torno a dir-li: més mesos i més vegades parlant amb l’oposició no
trobarà a ningú que ho hagi fet més que està alcaldessa i que este govern municipal.
Ens diu també que ens parla de neteja, de barreres arquitectòniques. Sí, és que d’això va este
pressupost. Va de neteja, d’asfaltatge, de barreres arquitectòniques, de camins, va de tot això. I això
és el que vostès no volen aprovar. Va de nucli antic, va de totes estès actuacions que vostè no vol
aprovar. I s’ha destinat més que mai recursos a les muralles, amb una modificació pressupostària que
no va comptar amb el seu suport, per cert, va comptar amb el suport de Ciutadans. La primera sí, està
no. Per tant, en este cas mai hi havia hagut tanta inversió en muralles com la que hi haurà ara, fruit
d'estès modificacions pressupostàries.
I ens demana una llar d’infants. Vull recordar que dels últims quinze anys, set ha governat Esquerra
Republicana. Ha demanat una llar d’infants? No. Perquè sap que no és el que pertoca. Però no l’ha

www.tor tosa.cat
- Pàg. 19 / 35 -

JACE / erc

demanat Esquerra Republicana. Llavors, no li devia interessar. Només fa dos anys que Esquerra
Republicana estava a govern i era el primer tinent d’alcalde, i ens diu que té la sorpresa al ple que jo
presento un projecte de la pista d’atletisme. Home, potser que escolti el que dic. Primer, perquè els ho
he dit a les reunions, però, segon, ho vaig fer públic el dia 14 de desembre en una roda de premsa. La
roda de premsa del 14 de desembre, en què vaig explicar la part de pressupost, que és el dia en què
jo presento el pressupost, des de l’octubre estic parlant amb tots i presento el pressupost el 14, van
parlar tots amb els mitjans abans que jo, tots, absolutament tots, això, expliqui’m a mi si és el que ha
fet Esquerra Republicana al Govern de la Generalitat. Esquerra Republicana, al Govern de la
Generalitat, ha presentat el pressupost abans de tindre l’acord amb els Comuns? El senyor Aragonès
va presentar-lo? El senyor Giró el va presentar? Han fet campanyes a la televisió, als mitjans, als
diaris, parlant del pressupost abans de tindre’l aprovat? Sí, ho van fer tots plegats, i tant. Però jo vaig
parlar després d’haver fet una ronda amb tots, no abans, no vaig presentar el pressupost sense haver
parlat amb tots. Però en tot cas, el 14 de desembre, en estès rodes de premsa que tampoc li han
agradat, si ho repassa veurà que vaig parlar de la pista d’atletisme. De fet, va ser el titular, la pista
d’atletisme.
I ens diu que no canvio el pressupost. Clar que no canvio el pressupost. És que la llei no m’ho permet.
Quan tu portes una qüestió de confiança has de portar el mateix pressupost, el pressupost que s’ha
rebutjat. Si es mira la normativa, si s’hagués mirat l’informe del secretari ho hagués vist. Per això els
vaig oferir pactar una modificació pressupostària ja, la setmana que ve, que si avui es pogués aprovar
el pressupost demà tindríem vigent el pressupost i, per tant, podríem portar a terme una modificació
pressupostària, perquè este pressupost no es pot canviar, s’ha de portar exactament el mateix
pressupost.
I ens diu que no hi ha cap voluntat de pactar. Cap voluntat de pactar és la que té Esquerra
Republicana, però la té des del primer dia, absolutament –absolutament. No ha portat llistat de carta
als reis, té raó, jo ho valoro això també perquè, de fet, almenys, com ha dit abans, la CUP és l’únic que
ho ha portat, ha portat una llista, una carta als reis, que suposa generar molt d’endeutament, per això
no l’hem acceptada, perquè no faré una cosa que endeuti les finances municipals. Això sí que ho
endeutaria, no l’acció que estem portant a terme.
I em diu també que he desqualificat la resta de companys. Jo no he desqualificat a ningú,
absolutament a ningú. A banda d’això, veig que ara també s’ha convertit en el portaveu del partit de
Ciutadans, ara el que fa és defensar les propostes de Ciutadans, quan vostè pensa absolutament el
contrari, a més a més, i sap que això no porta enlloc. I ara ens diu: «No, no, accepti això de
Ciutadans», clar, així em trec jo de sobre el pes de la responsabilitat, ningú em dirà pel carrer «què
estàs fent», que és el que està passant a dia d’avui no deixant que uns pressupostos tirin endavant.
Amb una simple extensió dels quatre regidors, només que un digués «jo m’hi abstinc, els altres tres
votem en contra per responsabilitat, perquè Esquerra Republicana pensem que el govern ha de tirar
endavant i perquè no compartim el govern però creiem que estòs recursos han d’arribar als tortosins i
tortosines», això no cal, no és necessari. Més val que a Ciutadans els posin aquí 100.000, 200.000 o
300.000 euros, o 500, i amb això ja tindrem content el senyor de Ciutadans, i amb això ja tindrem
una abstenció. No, les coses no van així, s’ha de ser seriós i, per tant, realment el que ha de fer cada
partit és assumir la seva responsabilitat, que és el que no està fent Esquerra Republicana.
I a partir d’aquí, ja comencem altra vegada amb la part de l’endeutament, però prèviament m’ha dit
que érem prepotents, o que era prepotent. Prepotent és no voler acceptar la situació que tenim. Tenim
un pressupost al que no ens ha dit cap partida a canviar, que no ens ha dit cap partida a treure, i que
simplement el que es vol és boicotejar. Això és el que suposa ser prepotent. Ser prepotent vol dir, bé,
jo estic aquí, tu estàs allà, ja t’apanyaràs, no fem absolutament res per a què puga tirar endavant este
pressupost o este govern, i algú ja ho aclarirà, i si no, d’aquí a un mes ja ens trobarem, o potser
generem una alternativa de govern amb l’oposició en ple.
Però en tot cas, el que és evident és que l’oposició, començant per vostè, ha tombat un pressupost, i
que per tant, això fa que avui ens trobéssem en està situació. I això no és passar el rodet, perquè a
mi, passar el rodet, en tot cas, una qüestió de confiança no m’agrada. Ja ho he dit al principi i ho
tornaré a dir al final: no m’agrada arribar a està situació. Però això és el que suposa prendre decisions
i responsabilitats. I diu que no és coherent, i tornem a l0endeutament. Té el certificat, l’ha vist tothom,
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a més a més, queda molt clar que l’endeutament des del 19 fins el 22 es reduirà de forma
considerable, s’ha reduït del 19 al 20, del 20 al 21, i ho trobem ara a l’informe de l’interventor –no
meu, no del senyor Roig, no del regidor d’Hisenda, a l’informe d’Intervenció– que ens està dient que
tenim una ràtio del 53 per cent, i que reduirà l’endeutament en este cas per al 2022, i que s’ha reduït
des del 2019, com té a l’informe de la tresorera. Per tant, ja prou de dir mentides. I evidentment sí,
animo a tothom a què ho mire, que ho busque, que ho mire, i realment ho tornarem a fer arribar
perquè realment el que no es pot fer és vindre aquí, tirar porqueria, dir mentides i falsedats, quan
realment el que s’està fent és tindre una situació absolutament sanejada de les finances municipals.
I em diu que confonc liquiditat amb endeutament. No, no, qui ho està confonent és vostè. Tenim
liquiditat, tenim la millor situació de tresoreria que havíem tingut mai, estem en un període mig de
pagament de vint-i-cinc dies, vull recordar que abans era més de dos anys i, per tant, això és tindre
una bona liquiditat. Vol dir que les finances estan bé. Però a la vegada, hem reduït l’endeutament. són
dos conceptes diferents, no els mesclo, i els he explicat diferenciadament. Primer he parlat de
l’endeutament i després he parlat de la tresoreria. Per tant, ja prou d’intentar confondre la ciutadania.
S’ha tornat a deixar les amortitzacions voluntàries que hem fet l’any passat i que estan previst poderles tornar a fer enguany. Per tant, prou de seguir mentint en este sentit. I és evident: sí, hi va haver al
2001 una ràtio d’endeutament de 209 per cent, i ara l’interventor, no jo, diu que la ràtio és del 53. Per
tant, en tot cas, això sí que són dades fiables, i no el que vostè ens ha dit.
Per tant, a partir d’aquí, dir-li el que li vaig dir l’altre dia i el que li torno a reiterar: no hi ha cap
voluntat, vostè creu que avui i el dia 30, donant suport a està qüestió de confiança, o abstenint-se en
està qüestió de confiança, que no cal res més, o abstenint-se al pressupost del dia 30, vol dir reforçar
l’alcaldessa, reforçar el govern municipal. Jo crec que això el que vol dir al final és boicotejar uns
recursos que avui podrien estar als pobles del municipi, que avui podrien estar a peu de carrer, per tal
de poder actuar, i que ara queden bloquejats perquè Esquerra Republicana no ha volgut ser
responsable ni ha volgut incidir en el que avui necessita la ciutadania.
Té la paraula el senyor Jordan.”
Intervenció del Sr. Jordan
“Sí, moltes gràcies, regidores, regidors. Novament mos trobem al ple del nostre ajuntament cinc dies
després del rebuig de la proposta de pressupostos per a l’any 2022, i a més a més, en unes dates
senyalades, jo crec que escollides de forma també tacticista i estratègica, per a què no arriben al
conjunt de l’opinió pública. Uns pressupostos que en cap cas, com hem dit sempre des de Movem
Tortosa, tenien la voluntat de representar el consens i el diàleg, entenem necessari, amb tots els
grups de l’oposició, que som la majoria en este plenari.
Des de Movem Tortosa ja vam advertir, i crec que vam ser els únics, que tot era una obra de teatre de
cara a la galeria, i que el que s’estava pretenent era presentar la qüestió de confiança que just avui,
ara mateix, estem debatent. I per tant, forçar al màxim l’oposició perquè s’aprovessen els
pressupostos del govern del PDeCAT i del Partit Socialista sí o sí, sense cap negociació real, fent
xantatge i menystenint l’oposició, com de fet, s’ha fet durant tot el mandat. Només cal que
recordéssem totes les mocions que els grups de l’oposició hem anat aprovant durant estòs ja gairebé
tres anys que estem en este mandat, i que pràcticament per part de l’equip de govern no s’ha tirat
endavant cap ni una, i ni tan sols amb estòs pressupostos unilaterals s’havien tampoc incorporat.
Les formes en què s’han presentat als mitjans de comunicació, a la premsa, estòs pressupostos, les
negatives a totes les propostes dels diferents grups de l’oposició, evidencien clarament que no hi
havia una voluntat real, i per això, hi insisteixo, estem on estem. Estem debatent està qüestió de
confiança on, evidentment, es tornen a presentar els mateixos pressupostos que fa uns dies, sense
cap modificació ni novetat, uns pressupostos que evidentment ja vam dir que no són tècnics, i
sobretot tenint en compte la diferència d’ingressos que hi ha amb relació a tres anys i, per tant,
davant d’això, l’únic que ha fet el govern durant estòs dos dies hàbils ha sigut tornar a fer una ronda
amb els diferents grups, una altra vegada teatre de cara a la galeria, oferint quines voreres o carrers
podem asfaltar dels diners que ja hi ha dins de la partida de Via Pública, o fer estès hipotètiques
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modificacions pressupostàries en el futur, les quals, evidentment, si s’hagués volgut negociar,
s’hagués hagut de fer abans de presentar un pressupost de forma unilateral, i no quan se li ha
rebutjat.
Per tant, és evident que el que volia el govern del PDeCAT i dels socialistes era arribar a està situació,
forçar està qüestió de confiança i, per tant, acabar-los aprovant d’aquí a trenta dies. Perquè si algú vol
pactar els pressupostos i dialogar realment, no fa el que ha fet l’actual govern del PDeCAT i dels
socialistes, que és presentar-los públicament, no incorporar cap proposta de l’oposició, forçar una
votació i presentar en cinc dies una qüestió de confiança, per després dir: «Bé, però si mos aproveu la
confiança, podem arribar a pactar algunes modificacions pressupostàries.» Això és evident que no és
així, i a més a més, es fa com una espècie d’oferta quan realment això és el que estan obligats a fer.
Perquè si finalment s’acaba aprovant en trenta dies este pressupost, qualsevol modificació
pressupostària que puguem tindre durant tot este any també necessitarà el suport dels grups de
l’oposició i, per tant, en este cas, si passa això, i ja es veurà, crec que des de Movem Tortosa podem
dir que tornem a tindre la raó, temps al temps.
Pel que fa al nostre grup, és evident que de totes les propostes que hem fet no se’n recull cap de
forma integral, i les que són més importants per a natros, com els terrenys de l’hospital, com la
tarifació social, com la llar d’infants, com una política d’habitatge social important o com l’alberg al
col·legi Sant Josep, són totalment rebutjades per l’equip del PDeCAT i del PSC, i en tot cas, les coses
que diuen que volen fer són insuficients.
Per cert, senyor Roig, ja que avui vostè ha parlat, després del seu silenci de l’altre dia, després de la
seua negativa de reunir-se de partit a partit ara fa unes setmanes, sí que li vull dir dues coses: la
primera, que posi ordre a casa seua, al Partit Socialista, perquè el primer secretari del PSC a les
Terres de l’Ebre i el diputat al Parlament de les Terres de l’Ebre, públicament van dir clarament que el
que calia era que l’Ajuntament de Tortosa posés diners per a uns terrenys per a un nou hospital, i que
això forçaria o facilitaria a la Generalitat la construcció d’este hospital. Ho van dir ells, no ho vaig dir
jo, i per tant, vostè avui ha dit una altra cosa diferent, per tant, posi ordre a casa seua. I la segona
cosa: també li demanaria que no doni lliçons de responsabilitat a ningú. No doni lliçons de
responsabilitat vostè, que precisament està governant amb aquells que el van denigrar i el van
insultar durant més de dotze anys, precisament dient-li irresponsable per la seua nefasta gestió a
l’IDECE, recordant-li a tota hora que havia deixat un forat de més d’1 milió d’euros. Per tant, si vostè
està còmode governant amb els hereus de Convergència, de les retallades, i té la consciència
tranquil·la, endavant, però no parle de responsabilitat quan a casa seua hi ha una mica de desordre
per les opinions que es van expressant públicament, i perquè vostè precisament està governant amb
qui l’ha tractat durant molts anys d’irresponsable, i vostè ho sap perfectament, quan estava a
l’oposició.
Evidentment, està qüestió de confiança no pot rebre el nostre suport, perquè de confiança amb
l’actual alcaldessa no en tenim, ni per les formes de fer política ni pel model de ciutat, evidentment,
que defensa. Crec que això és evident, som el primer grup de l’oposició i l’alternativa a la nostra
ciutat, i no rebrà el nostre suport perquè ja li vam dir al ple del dia 30 que tot el que avui estem fent
aquí forma part d’esta obra de teatre que ja fa dos mesos vam encetar, i que en cap cas hi ha hagut
cap voluntat de pacte, com a mínim amb el nostre grup. Recordo que vam fer tota una sèrie de
propostes, perquè si no en fem perquè no en fem, perquè si en fem, en fem. Perquè si estan
quantificades estan quantificades, perquè si no estan quantificades perquè no estan quantificades, i
al cap de dues hores d’aquelles propostes ja es va enviar un comunicat per part de l’equip de govern
desqualificant-les una per una, i per tant, és evident que la senyora Roigé el que buscava era un acord
amb Ciutadans o amb el senyor Faura, que és el que ha fet durant este mandat, i per tant, en cap cas
ni amb la CUP ni amb Movem Tortosa, crec que és evident.
No li donarem suport perquè evidentment és una moció que està vinculada al mateix pressupost,
evidentment, que vam discutir el dia 30, que evidentment ha de ser així perquè la llei ho diu. Per tant,
si el dia 30 ja li vam dir que no i ara torna a ser el mateix pressupost, no li podem dir que sí, perquè no
hi ha cap voluntat de diàleg ni pacte, com sempre hem dit des del nostre grup. A més a més, és un
pressupost que no dona resposta a les necessitats i a allò que mereix Tortosa per reactivar-se social i
econòmicament. Un pressupost, a més a més, que vol blanquejar tota la seua gestió econòmica
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d’este mandat, primer, amb el suport del senyor Faura, després amb el suport del senyor Albacar, amb
diverses modificacions pressupostàries, i que en tot cas, a estès alçades de mandat, una vegada ja no
els necessita, clarament està demostrant que no vol negociar amb ells ni amb la resta de grups de
l’oposició, i el que intenta és confondre l’opinió pública insistint en què vostè és Tortosa, que la resta
de regidors i regidores, que representem molts més ciutadans i ciutadanes que vostè, no som Tortosa,
i evidentment, això no és de rebut.
Ja li hem dit, i li vam dir l’altre dia, que els governs en minoria en estòs moments de crisi, ho podem
vore al Govern de l’Estat o al Govern de Catalunya, pacten i dialoguen amb tots els grups, i finalment
s’han aprovat els diversos pressupostos a les dues cambres, fent modificacions importants, pactades
i dialogades. I vostè, l’estratègia que ha tirat endavant és totalment errònia si realment volia arribar a
un acord, perquè s’ha demostrat que ningú o cap grup de l’oposició està satisfet amb com vostè ha
negociat o ha actuat durant estòs mesos.
I avui, per acabar, el fet de perdre la qüestió de confiança demostra que la seua política és un fracàs,
demostra la manca de qualitat democràtica, demostra que la majoria de tortosins i tortosines,
representats per l’oposició, no estem d’acord amb unes formes i amb uns pressupostos que són
totalment insuficients per a les necessitats i els reptes que tenim com a ciutat, i per tot això,
evidentment, com ja li he exposat, no li podem fer confiança amb estès formes de fer i, per tant, a
partir d’aquí el nostre vot no pot ser altre que rebutjar aquesta confiança. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies de nou, tot i que no m’ha aportat res que no sabés o res que no esperés, inclús abans de
celebrar el ple, no este, l’anterior també. En primer lloc un incís, eh?, però per molt que diga PDeCAT
cada cinc paraules, no farà que el grup municipal sigui el de Junts per Tortosa. Vostè és el Grup
Municipal de Movem i en Comú Podem, és a dir, els Comuns, i en este cas, Movem Tortosa. Natros
som el Grup Municipal de Junts per Tortosa. Li vaig dir un dia, vostè segueix insistint-hi. No sé, es deu
pensar que això li deu portar vots. Estic molt orgullosa del que ha suposat Convergència i del que ha
fet durant els anys d’història en què ha estat governant i, per tant, amb això no m’ofèn de cap
manera, però en tot cas, li torno a demanar, per respecte als set regidors que formem part d’este grup
municipal, que ens digui amb el nom que tenim, perquè jo no li vaig dient a vostè regidor d’Iniciativa
per Catalunya, regidor de Podemos... Regidor de Comuns sí, perquè és membre dels Comuns, és
diputat dels Comuns i membre de l’executiva, i el seu grup municipal es diu En Comú Podem, es diu
Movem Tortosa – En Comú Podem. Es diu així? Vostè el va registrar així a l’Ajuntament de Tortosa.
Doncs En Comú Guanyem, disculpe, Movem Tortosa – En Comú Guanyem, però el grup municipal
nostre es diu Junts per Tortosa. Per tant, sí que li torno a demanar un cert respecte que no té i segueix
sense tindre.
A banda d’això, ens diu que torno a presentar, que presento el pressupost en una data senyalada,
com el 95 o 99 per cent dels municipis de Catalunya, a l’entorn del mes de desembre ho estan fent
tots. En tot cas, a mi m’hagués agradat fer-ho al mes de novembre, clar que sí, però he esgotat fins
l’últim dia per tal d’intentar poder tindre un pressupost, perquè vostè es deu pensar que és agradable
per a mi poder estar aquí portant una qüestió de confiança o podent portar una aprovació d’un
pressupost.
I ens diu que... A més a més no escolta, perquè ens diu: «Torna a presentar el mateix pressupost,
sense modificar-lo.» No, és que li acabo d’explicar al senyor Faura això, clar que torno a portar el
mateix pressupost sense modificar, perquè no es pot modificar, la normativa marca que has de
presentar el mateix, exactament el mateix pressupost.
I torno a fer una ronda perquè fent una ronda estic fent teatre. Clar, si no em reuneixo, no dialogo, i si
em reuneixo, faig teatre. En definitiva, el que no es vol és pactar absolutament res. I vostès van passar
d’onze propostes a una proposta. Després, el ple passat, van tornar a repetir les onze propostes
perquè quedaven en evidència respecte a la resta de regidors, però en tot cas vostès –vostès, en roda
de premsa, no jo– van fer una roda de premsa i van dir: «De les onze ens quedem una.» En aquell
moment devia tindre esperances que el pressupost de la Generalitat es pactés que hi hagués una
partida per a l’hospital. Com que finalment ha arribat el dia en què el que el que va passar amb el
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pressupost de la Generalitat va ser que hi va haver un canvi de cromos amb la seva companya de
partit, dels Comuns, la senyora Colau, per l’Ajuntament de Barcelona i pel pressupost, i van canviar un
pressupost per l’altre, això és el que va passar en el seu moment, no és pacte, no és diàleg, és
pressupost de la Generalitat a canvi de pressupost de l’Ajuntament de Barcelona. Aquí no hi ha cap
cromo a canviar entre vostè i jo, però allí sí que hi havia. Per tant, el que van fer va ser això:
Generalitat de Catalunya – Comuns aprovem el pressupost, sí. Fiquem l’hospital de Tortosa? No. Hi ha
algun euro per a l’hospital de Tortosa? Cap. A partir d’aquí, recuperem aquelles deu propostes que
havíem eliminat en una roda de premsa i, per tant, les tornem a esmentar.
Ja li vaig explicar en el seu moment quines eren, però l’únic que vull dir és que totes elles
quantificades, igual que li vaig dir en el seu moment i igual que li vaig dir en dia 30, superaven la
inversió els 20 milions d’euros. On estan, estòs 20 milions d’euros? Jo no els he vist, i vostè tampoc
ens els ha tret. Però en definitiva, i ja per acabar, perquè tampoc mereix ja estar més estona parlant
d’això, només dir una cosa: és una intervenció que és la mateixa que va fer fa dos anys al pressupost,
que és la mateixa que segurament farà l’any que ve quan presentéssem pressupost, que és la
mateixa que fa avui i que podria fer d’aquí cinc anys o fa tres anys. Perquè, en tot cas, es nota i es veu,
evidentment, a diferència dels altres portaveus, que no coneix el pressupost, que no se l’ha mirat, que
no ens ha dit què hem de treure o què hem de posar, absolutament ens ha qüestionat, només ens diu
«no és el que Tortosa necessita», podrien dir «no és el que Cerdanyola necessita, no és el que
Tarragona necessita», és un discurs absolutament preparat només per poder votar en contra però
sense anem a qüestionar les partides. Digui’m de quins ingressos..., què trauríem dels ingressos?
Digui’m de les despeses què el que traurien. Traiem de la despesa social o les subvencions a les
entitats? O no, traiem els «bons Tortosa» i destinem-los a una altra cosa. Cap, cap referència al
pressupost més enllà del seu llistat, que tampoc n’ha detallat.
Però en tot cas és igual, és evident que Junts i en este cas el Partit Socialista el que volem és
continuar tirant endavant la ciutat, i a partir d’aquí, el Grup de Movem Tortosa – En Comú Guanyem el
que vol és continuar posant pals a les rodes i continuar sent els del «no», els del «no» a tot. Ja li he dit i
li vaig dir l’altre dia: els senyors de la CUP han votat coses, els senyors de Ciutadans han votat una
modificació pressupostària, els senyors d’Esquerra han votat una altra modificació pressupostària.
Han estat en moments que ells han considerat pertinents, responsables, votant coses. Vostè ha votat
alguna cosa? Absolutament res, perquè és evident que des del primer dia és el del «no» a tot. No des
del primer dia d’este mandat, des del primer dia en què va entrar a ser regidor de l’Ajuntament de
Tortosa.
Encetem ara un altre torn. Algú vol tindre la paraula? Té la paraula el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, tot i que sí que hi ha una millora respecte a d’altres pressupostos, li
asseguro que el pressupost que faria la CUP no és el que vostès plantegen. Diguéssem que llavors no
mos posaríem en la casuística que haguéssem de votar allò que sempre diu, que votaríem que no al
nostre propi pressupost si el presentessen vostès.
Sí que entenem que la situació en la que ens trobem avui és premeditada amb tot el que han dit,
sobretot perquè volen oferir està imatge de govern dialogant, quan realment no s’han obert a negociar
res, perquè negociar es fa per arribar a acords, i han mostrat incapacitat per arribar a acords amb
quatre partits polítics diferents. Ho han rebutjat tot, i haurien d’estar disposades a cedir encara que la
proposta que fem no s’ajusta a allò que vostès volen exactament. Hem fet moltes propostes, i ens diu
que no perquè natros volíem tot el llistat, però és que tampoc no ens han dit què estaven disposades
a introduir de tot el llistat que hem presentat. Mos han dit que no a tot, i és per això que ha estat
impossible arribar a un acord.
I sí que és un xantatge. Vostè diu que no, però sí que és un xantatge. Des del moment en què es diu,
lícitament, que si no és el pressupost que presenta l’equip de govern, es perdran els ingressos i per
això s’ha d’aprovar exactament este pressupost, d’alguna manera mos està posant contra l’espasa i
la paret. Vull dir, és evident.
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També, evidentment, tenim un regidor, som molt conscients d’això, i no mos correspon a natros més
que amb un vot dir qui ha de ser alcalde o alcaldessa. Simplement li he dit que crec que li aniria bé
tindre l’experiència d’estar a l’oposició per tal d’empatitzar amb quina situació es troba un partit quan
està a l’oposició, i el govern no atén cap de les demandes que es fa, tot i estar en minoria.
I ja que vostè m’ha explicat quina era l’aritmètica dels partits de l’oposició per a evidenciar que
òbviament mos hem de posar d’acord quatre partits, entre els quals està Ciutadans, jo he fet una
crida a tots els partits de l’oposició, però jo també li explico que no necessàriament ni Ciutadans ni la
CUP han d’estar a cap govern per tal d’afavorir que es doni el canvi que considerem que Tortosa
necessita. Gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies de nou. No li he dit l’aritmètica, la coneix perfectament. Simplement he fet constar que es
deixava algú que també ha de signar amb vostè en cas que acceptin fer està moció de censura.
Simplement estava recordant això: que vostè parlava de dos grups i que n’hi ha un altre, que és
Ciutadans, i que en moments rebutgem i ens fa grima tindre’l a prop, i en altres moments sembla ser
que sí, que podem arribar a acords. Però en tot cas, vostès sabran el que els convé.
I d’altra banda, sí que em preocuparia. Si el pressupost que jo presento és el que vostès aprovarien o
presentarien, en este cas sí que em preocuparia perquè és com hem dit sempre, estem molt allunyats
ideològicament, però ara del que es tracta és de que estòs recursos que vostès sempre diuen que no
han d’anar als bancs, ara estiguen per als ciutadans. I per tant, no es tracta de fer blocs de pisos, no
es tracta de deixar de fer bous als pobles, no es tracta d’això. Es tracta que uns recursos que estan
allí, de 4 milions d’euros, avui puguen estar destinats per als ciutadans i a disposició, i que amb una
abstenció això seria possible. I què ha passat? Que sense aquesta abstenció, per una sola abstenció,
es queden a un compte corrent, i a partir d’aquí, al 23 ens serviran per a poder amortitzar deute, tot
el contrari del que diu la CUP. Només per això ja s’hauria d’abstindre, perquè és tot el contrari
ideològicament del que sempre ha dit la CUP.
Per tant, ni és un xantatge ni és passar el rodet, el que és, és voler tirar endavant la ciutat amb el que
tenim, i ara més que mai és quan es necessita poder tirar endavant la ciutat, amb uns recursos que
ara sí que els tenim disponibles.
Té la paraula el senyor Albacar.”
Intervenció del Sr. Albacar
“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Bé, a mi m’agradaria que no frivolitzéssim sobre el
nou hospital. El nou hospital és una necessitat tècnica de salut i social. Natros volem un nou hospital
a les Terres de l’Ebre. Hem de recordar que en este plenari es va aportar una moció de tots els
col·legis professionals que recolzava Ciutadans, Movem i la CUP, i l’equip de Junts per Tortosa,
juntament amb Esquerra Republicana, hi van votar en contra, no volien este nou hospital. Llavors,
entenc que se li faci molt difícil liderar la construcció d’este nou hospital i ser proactiva buscant estès
inversions. Hem d’anar a buscar les inversions del nou hospital i ser proactius. S’ha de ser líder, no
jefe. S’ha de ser el líder d’esta cosa, de buscar el nou hospital.
No és cap excusa. Vostè posa una partida de 300.000 euros –que no hem baixat de 300.000 euros
perquè al final veiem que és el mínim. Sí que han tingut voluntat de negociació i han passat de
500.000 a 300.000, però pose la partida està de 300.000 euros i natros mos abstindrem.
Vostè fa la qüestió de confiança, com ja li he dit abans, perquè vostè vol. Vostè ha volgut fer este
teatre, i si no el fa a principis de desembre hagués pogut fer un pressupost incloent la partida del nou
hospital, liderar i ser proactiva amb el nou hospital, i natros mos haguéssem abstingut i s’haguessen
pogut tirar endavant els pressupostos. Per tant, mantenim el nostre vot en contra. Moltes gràcies.”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“No és frivolitzar. Frivolitzar, senyor Albacar, és dir un dia 500.000 euros, dir l’altre dia 300.000 euros,
dir l’altre dia 100.000 euros, com ens ha dit fa una estona. Això és frivolitzar. I frivolitzar també és dir
que si fiquem una foto del rei o traiem dues estelades, els terrenys de l’hospital és igual. Llavors ja,
amb això ja tindríem una abstenció per als pressupostos. En definitiva, com li torno a recordar, no és
una qüestió de terrenys, és una qüestió de voluntat del Govern de la Generalitat de fer-ho. Tant de bo
en fos la jefa en estès cas, perquè sí que decidiria portar una inversió a Tortosa, cosa que en estòs
moments el Govern de la Generalitat, zero euros al pressupost aprovat el passat 23 de desembre, i
per tant, seguim amb el mateix, no té cap tipus de voluntat per tal de poder aprovar este pressupost,
perquè si la tingués, si volgués treballar per la ciutat, si realment anés a demanar coses que són
factibles i que no són de competència de l’Ajuntament de Tortosa, o coses que no estan a un
pressupost, com és el monument, les estelades o la foto del rei, realment avui el que toca és treballar
pels tortosins i tortosines, perquè estem en pandèmia, encara sembla que no mos recordem d’això.
Estem en pandèmia i tenim 4 milions d’euros que podem destinar als ciutadans, i que vostè avui fa
que no es puguen destinar als ciutadans des d’ara mateix.
Té la paraula el senyor Roig.”
Intervenció del Sr. Roig
“Gràcies, alcaldessa. Per al·lusions bàsicament, eh? En primer lloc, senyor Albacar, s’ha oblidat de
natros. Natros vam donar suport també a està moció dels col·legis professionals, vam signar-la també.
Ja sé que vostè al Partit Socialista el vol obviar, apartar, i en el tema de l’hospital sembla com si
natros no haguéssim fet mai res i tal. Escolte, juntament amb un govern progressista a la ciutat, on
n’hi havia altres partits que firmaven una coalició de govern al 2005, 2004, vam ser els impulsors del
nou hospital a Tortosa. Per tant, nosaltres també la vam signar, i refermo la voluntat del Partit
Socialista a Tortosa i les Terres de l’Ebre, per un nou hospital.
Senyor Faura, suposo que s’ha confós, després faré referència al senyor Jordan: jo no he canviat
respecte, en absolut, al posicionament de l’hospital. Jo sempre he defensat que als terrenys de
l’hospital no hi havia ni percepció anticipada. Busqui declaracions meues, busqui el que vulgui, i
sempre he dit el mateix. Potser vostès sí que han canviat, perquè quan formaven part, en un cert
moment, del Govern de la Generalitat i el govern progressista de Tortosa, Esquerra Republicana volia
un nou hospital, no volia una ampliació. Llavors, vostès han canviat, van canviant, és mutant el tema.
Doncs d’acord, vostès potser sí però natros, no.
Respecte a l’alcalde Sabaté, potser ja n’hi ha prou. Ja n’hi ha prou. Mire, un dia, si vol, en parlarem del
projecte de ciutat de l’alcalde Sabaté i del govern del que vostès van formar part, en aquell moment i
durant molts anys. Ja en parlarem, de totes les coses que el projecte de ciutat iniciat en aquells vuit
anys, avui en dia encara són conseqüència d’esta ciutat. Ja en parlarem. Però ja n’hi ha prou, ja n’hi
ha prou de jugar com a moneda arrojadiza. És que potser ja n’hi ha prou. Ho dic perquè en aquell
govern vostès també estaven, durant molts anys.
El que passa és que vostè renega de tot: renega del govern de progrés amb el PSC, Iniciativa –Movem
en aquest moment– renega del govern sobiranista de Junts dels últims dotze anys, vostè renega de
tot per a presentar-se, suposo, sempre immaculat de tot. No, no, el passat és el passat i la història és
la història. Vostè ha governat la ciutat, Esquerra Republicana, vuit, i dels dotze uns quants, són vint.
Doncs bé, estòs vint anys, Déu n’hi do els anys que vostè ha governat la ciutat. No són vint però en
son divuit. Per tant, pa lo Bueno y pa lo malo, no? Pa lo Bueno y pa lo malo. És que, clar, arriba un
punt en què sembla que vostès... Sembla que Esquerra Republicana estiguessen immaculats, ells no
tenen cap cas de res, però sempre, evidentment, és així.
Senyor Jordan, de lliçons, cap. Cadascú ha d’endreçar a casa seua, i vostè l’ha d’endreçar també,
vostè també sabrà tot allò que en el seu afany personal i polític deixa pel camí. Natros som un partit
plural, evidentment, i jo respecto sempre totes les opinions, però el senyor Paladella en cap moment
ha parlat de comprar terrenys. En Paladella no. Vull posar les coses... En Paladella, no. En Paladella ha
parlat d’oferiment de terrenys, això sí que és cert, però de comprar terrenys, en Paladella no. I el
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senyor de la Vega, a qui vostè ha fet referència, ha dit: «Si jo fos regidor...» No ho és, evidentment. Jo
mai, mai, he parlat de comprar terrenys, i en el meu argumentari d’avui ho he deixat molt clar.
I per últim, sabia que vostè era poc elegant –poc elegant– ja se li veu, però tant, tant? Home. Mire, en
política el fairplay és important. En política, el saber estar és important, i vostè, deixi-m’ho dir, avui no
ho ha estat, no ha sabut estar. Per tant, si al discurs de l’altre dia parlava de passat i de rancúnies i de
tal, i avui ha hagut d’anar disset anys enrere, home, home... Mire, això és falta d’arguments.
I sí, li diré: natros, ja ho sap vostè ben bé, el dia 8 de gener farà dos anys que natros vam signar un
pacte, que és el Compromís per Tortosa, creat per als tortosins i tortosines, des de la generositat, des
de la implicació i des de la responsabilitat, perquè entenem que feia falta governar la ciutat i donar
suport al govern de torn de la ciutat. I així estem treballant, em penso que amb molts bons resultats,
al nostre parer, ja farem les valoracions oportunes. Però si vostè recorda, durant la campanya
electoral sempre vaig dir-ho, vaig ser l’únic que vaig dir que Tortosa necessitava grans acords, que
Tortosa necessitava, per a sortir de la crisi econòmica del 2008, grans acords i grans consensos.
Natros hem treballat en està línia i continuarem treballant en està línia pel bé de Tortosa, com avui
hem manifestat en està qüestió de confiança. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Faura.”
Intervenció del Sr. Faura
“Gràcies, alcaldessa. Companys i companyes regidors i regidores. Bé, senyora alcaldessa, mire, vostè
en el seu torn de rèplica ha dit que menteixo, que som uns irresponsables. No li he notat cap nou
argument diferent al nostre debat. Cap. Tampoc entrarem en profunditat, perquè penso que el que he
dit, dit està, i no cal pegar-li més voltes. Amb uns matisos, no?
Diu: «El projecte d’una nova pista d’atletisme us el vaig explicar a vostès en una reunió.» Doncs, mire,
senyora Roigé, jo no recordo està reunió on ens va explicar la pista d’atletisme. Jo sí que recordo, i li
vaig fer una referència a la segona reunió que vostè i jo vam tindre, i no em va comentar
absolutament res de la pista d’atletisme. Que ho va explicar en roda de premsa? Sí, i tant, això segur,
això és un nou exercici de falta de transparència amb l’oposició. No diem res, sortim a la palestra i
llavors expliquem el que ens ve bé.
Que vostè ens va oferir una modificació pressupostària., ja l’he entès senyora Roigé, li ben asseguro
que la normativa me la llegeixo i la procuro comprendre. Dins de les meues limitacions, segurament,
però la procuro comprendre. I diu que vostè ens va oferir la possibilitat de modificar el pressupost
presentat, el que vostè diu de modificació pressupostària. Bé, li he tornar a dir fa una estona: amb dos
dies hàbils pel mig, sense temps material de madurar les reflexions que ens fem uns i altres, i a més a
més, amb la intensitat del debat que tenim, es fa difícil poder valorar o poder seure, poder fer
propostes, poder debatre una modificació pressupostària. Per tant, vostè no té el més mínim interès,
per més que sigui l’alcaldessa que més s’ha reunit, etcètera, etcètera, d’arribar a cap acord amb cap
de natros.
Insistix en què menteixo en els números. Jo faig una valoració dels números, crec que molt objectiva,
dic d’on els prenc, vostè s’entesta a anar-se a un debat que l’interessa molt però que no és el que
aquí ens ocupa. És molt senzill: anem una xifra molt concreta – a una xifra molt concreta– que és la
reflexió que li vaig fer, li vaig fer a vostè i que vaig posar en valor a la ciutadania. L’any 2019,
endeutament de l’ajuntament, segons publica vostè a la pàgina web, 29.500.000 euros. L’any 2021 –
no anéssem a futurs, que a futurs farem el que siga– l’any 2021, serà inferior o superior a
29.500.000 euros? Serà superior i, per tant, això no és reduir l’endeutament. Ja ho veurem, encara
no està fet, ja ho veurem, el temps ens donarà la raó.
No vull continuar més amb este debat perquè, certament és estèril. Ni he mentit ni he posat en valor
una circumstància que té la ciutat, que vostè no vol escoltar.
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Replicant una miqueta als companys. Home, senyor Jordan, fer referències pejoratives just avui a
Esquerra Republicana, home, jo crec que no és el dia més oportú, mire, no sé com dir-li, crec que no
és el dia més oportú.
Senyor Albacar, natros no diem que no volem un hospital. Jo no vull convertir este ple en un debat de
l’hospital, perquè el senyor Roig fa una estona diu: «Natros vam abanderar l’hospital l’any 2006.» No
mos faci riure, senyor Roig, vostès no van abanderar res salvo una foto. Però no vull entrar més en
això, avui és un ple sobre la qüestió de confiança, un ple sobre pressupostos. El que Esquerra
Republicana diu és l’oportunitat del moment, res més. Clar que volem un nou hospital, tothom vol un
nou hospital. Però l’oportunitat del moment fa que estesem més per l’ampliació amb la inversió que
ens proposa la Generalitat, que no fer volar coloms que no porten enlloc. Però no torne a dir que no
volem l’hospital, eh? Això no és cert.
Bé, senyor Roig, vostè em diu: «Ja n’hi ha prou de l’alcalde Sabaté», i m’ho ha dit a mi i m’ho ha
repetit, no sé, cinc, sis, set vegades. Home, jo penso que això, en lloc de mirar a la seua esquerra ha
de mirar a la seua dreta, les constants referències que ha fet l’alcaldessa a la gestió del senyor
Sabaté, sense esmentar-lo, eh? Indicava la data, eh? Li asseguro que ha sigut bastant més dura ella
que jo en la gestió del senyor Sabaté. Per tant, home, orienti vostè adequadament la seva ira, que
entenc que no tocava en este cas.
I finalment, dir que jo he estat governant la ciutat no sé quants anys... Senyor Roig, orienti’s –
orienti’s– que això no és cert, jo vaig seure en està cadira on estic ara fa escassament no arriba a tres
anys, dos anys i escaig. Per tant, les coses són el que són.
Vaig acabant, eh? Simplement, senyora Roigé, mire, li hem votat que no a la qüestió de confiança
perquè no ens agrada l’estratègia que està duent a terme l’actual govern municipal. Ja li he dit no sé
quantes vegades i li he explicat no sé quantes vegades. No hi entraré més. Crec que des que va
començar el mandat va portar una deriva de la gestió política erràtica.
No entraré una altra vegada en tots aquells arguments, ho he dit abans, li vaig dir el dia 30 i li he dit
moltíssimes vegades, però sí que és cert que, mire si no ens va agradar aquesta posició, que ara fa tot
just dos anys, i ho recordo perfectament perquè vaig tindre un fatal accident tal dia com avui, que
m’he perjudicat el braç per la resta de la meua vida, estàvem negociant una alternativa al govern
municipal amb Movem i amb el PSC. Una alternativa que ens hagués facilitat, a diferència del que
està passant ara, un govern sòlid i estable, perquè haguéssim sumat dotze regidors sobre vint-i-un. Un
govern que hagués tingut la suficient empenta per a impulsar totes les mesures necessàries per dur a
terme un canvi de rumb en positiu a la política municipal, un canvi constructiu. Lamentablement, el
PSC a última hora es va fer enrere, va preferir ser la crossa del seu partit, ser la crossa del seu govern,
feble, en este cas, el govern de Junts, no entrarem en altres..., el govern de Junts per Tortosa, un
govern que portem arrossegant així, amb està situació de feblesa, durant gairebé tres anys, i vostè en
culpa l’oposició. No, no, no culpe l’oposició, culpe que la suma de vostè i el seu company de govern no
tenen una majoria estable.
Senyor Roig, sense ànim de tornar a polemitzar, no voldria fer molt llarg això, però li ben asseguro que
veient la intervenció que vostè ha tingut en matèria de pressupostos, s’hagués sentit bastant més
còmode amb un govern amb Esquerra Republicana i amb Movem, on hagués tingut, li ben asseguro,
veu pròpia.
Però en tot cas, l’any passat vostè va optar per no fer pressupostos, prorrogar el 19; este any mos
planteja una qüestió de confiança perquè vol aprovar els pressupostos. Bé, jo crec, com han dit els
meus companys, que és una qüestió de tacticisme polític. Ens presenta, estic convençut, aquesta
qüestió de confiança perquè vostè és coneixedora, i vostè ho ha posat en valor quan es referia a la
intervenció del senyor Arnau, és coneixedora de la dificultat del moment polític i de la complexitat
aritmètica per tal de configurar una nova alternativa. Però en tot cas, senyora Roigé, el seu tacticisme
ens ha portat a obrir un nou escenari. Res més i moltes gràcies.”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies de nou. En tot cas, si menteix, senyor Faura, ho diré ara i ho diré a cada ple i a cada moment,
per tant, torno a reiterar que es vagi al web de transparència al web de l’Ajuntament de Tortosa, on
veurà exactament les xifres d’endeutament consolidat, que són les que es tracten en el pressupost.
Les xifres d’endeutament de l’ajuntament, que també les trobaran allà i, per tant, veuran que en tots
dos casos s’ha reduït l’endeutament del 2019 a 2022. Per tant, no ho torno a dir però sí, simplement
amb la xifra i amb la ràtio del 53 per cent de l’endeutament, el més baix que hem tingut mai.
Per tant, aquestes són les xifres i, per tant, que tothom vagi, animo a tothom a què ho miri i que vegi
que realment el que estic dient jo avui, i que és el que menteix i continua insistint el senyor Faura.
La pista d’atletisme, abans m’ha dit que no ho va saber el dia 30, que es va assabentar al ple. Ara diu
que sí, que el dia 14 ja ho sabia per una roda de premsa. Ho vaig dir en una roda de premsa quan vaig
presentar diferents propostes del pressupost, i també els ho vaig dir als grups de fet aquest mes,
juntament amb el projecte de l’avinguda Generalitat, els dos projectes que estan al pressupost,
juntament amb tota la part de via pública, els 960.000 euros que hi ha d’inversió a la via pública. No
hi ha tantes coses com per a què no les comentéssem, i a més a més, sap que les hem comentat.
I després, el senyor Faura em diu que jo vaig molt precipitat, i que no han pogut madurar les
propostes. Però si vostè m’ha dit que no des del primer dia, no sé quina proposta havia de madurar.
No ha volgut madurar res des del moment zero, absolutament res. Per tant, algú d’aquí, que ens
estiga seguint, té algun dubte respecte al posicionament d’Esquerra Republicana, des de meitat
d’octubre fins a dia d’avui? Jo crec que ningú. Per tant, tothom té clar que en cap moment ha volgut,
perquè ha exposat que així reforçava el paper de l’alcaldessa, el paper que tindria el govern municipal.
Per tant, és evident que no hi ha cap dubte d’això.
I després, també recordar-li una cosa: vostè no és independent, que arriba aquí l’any 19 i no sé... No
ve d’un grup independent, ve d’un grup que fa dos anys estava a govern, i que el primer tinent
d’alcalde era d’Esquerra Republicana, i que la portaveu és regidora actualment del seu grup
municipal, i que ha estat governant set dels últims quinze anys, però que ha estat governant la major
part de l’època de la democràcia, amb uns i amb els altres. Per tant, no és una cosa que acabo
d’arribar aquí i... No, hem de ser responsables i hem de recordar on estàvem, perquè fa dos dies, al
ple que vam tindre últim em recordava el regidor d’Esquerra Republicana d’Hisenda qui era. Llavors
vostè no estava, llavors sí que li interessava. L’alcaldessa era jo, per tant, la gestió econòmica era molt
bona. Sí, ho recordo, ho reitero i ho reafirmo. Per tant, no val ara dir que soc d’Esquerra, ara val a dir
que no ho soc. Ho soc en tots moments. Ho és, vaja, jo no ho soc ni ho seré. Però en tot cas, el que
hem de fer és ser una mica coherents amb el projecte al qual cadascú representa.
I ens diu que fa dos anys van estar parlant de fer un govern alternatiu. Deu ser aquella fantàstica
«operació princesa», a la qual vostès van parlar, i entre vostès encara avui, si no m’equivoco, em
segueixen anomenant «princesa», amb l’objectiu, molt del tarannà així que pertoca a partits
d’esquerres, una connotació molt, diguem-li... Bé, jo crec que no cal qualificar-la, crec que vostès
mateixos es qualifiquen com a tal, que em segueixen anomenant així, perquè a més a més entre
vostès m’ho acaben explicant, però en tot cas, una operació que era l’operació dels perdedors. Sí,
tenien l’opció de fer-ho, era l’opció dels perdedors, dels que van quedar segons, tercers i quarts. En tot
cas no van voler fer-ho, jo crec que la ciutat també ho ha agraït, i en tot cas avui ens trobem com ens
trobem, però ens trobem en una situació en què no tinc majoria, és evident que el govern no la té,
però el que volem és tirar endavant la ciutat i, per tant, amb una sola abstenció podem disposar d’uns
recursos que ara, gràcies a vostès, no podrem disposar.
Té la paraula el senyor Jordan.”
Intervenció del Sr. Jordan
“Gràcies, regidors i regidores. Molt breu. Senyor Faura, no he sigut pejoratiu amb Esquerra
Republicana, he dit que durant este mandat, al principi, al primer tram del mandat, vostès i després el
senyor Albacar van facilitar diverses modificacions pressupostàries, i ara la senyora Roigé, que no els
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necessita perquè vol fer la qüestió de confiança, mos està menystenint als dos. Crec que això no és
dir res en contra del seu grup ni el del senyor Albacar.
Senyor Roig, això de l’elegància és subjectiu –això de l’elegància és subjectiu. Jo ja sé que vostè creu
que té molta elegància, que té la màxima elegància, no d’este ple sinó de tot Tortosa, si em permet la
broma, però jo simplement li he recordat que quan vostè parla de responsabilitat, recorde el que
deien els seus socis de la seua responsabilitat i de la seua gestió. Jo no li vaig dir mai, jo avui li he
recordat, i sí, li he recordat perquè per a mi també elegància és tindre principis ideològics, és defensar
unes idees progressistes i defensar una coherència política que jo entenc, des del nostre
posicionament, que vostè no està fent en el moment en què està governant amb qui el va denigrar i
amb qui teòricament representa tot el contrari del que el seu partit o la seua ideologia defensa.
I sobre el tema de les declaracions dels uns i els altres, sí que m’ha acabat donant la raó que hi ha
divergència dins de la seua formació política, més enllà que siguen o no diputats, regidors o el que
faci falta i, per tant, li torno a demanar que pose ordre dins de la seva formació política.
I per acabar, senyora Roigé, vostè diu: «Movem Tortosa som els del «no» a tot. Jo crec que no s’aguanta
este discurs, perquè vostè mateixa em diu: «No, és que mos han fet un munt de propostes, mos han
fet un munt de llistats», als quals vostè ens diu «no» a tot. És a dir, el seu govern ens diu «no» a totes
les propostes de Movem Tortosa, i resulta que llavors mos etiqueta que som natros els del «no» a tot.
Jo crec que és vostè, que el que diu és «no» a tot el que ve de Movem Tortosa. Però és que a més del
debat o no dels pressupostos, només cal que miréssem totes les mocions presentades en este últim
mandat i en l’actual. A totes vostès, a totes les mocions de Movem Tortosa mos han votat en contra.
Mos han votat en contra del tiquet fresc, mos han votat en contra del pla estratègic, mos han votat en
contra de la rehabilitació. Ara vostè fa bandera de Tenasses o de Bonet. Mos han votat en contra, ja li
dic, de les propostes de la ciutat que fem cada mes des de Movem Tortosa, mos les han rebutjat
totes, pràcticament, un 90 per cent, i en este mandat exactament el mateix, i no les implementen,
perquè ara s’aproven gràcies als grups de l’oposició. Vostè va votar en contra fa poc del nou hospital,
a una moció del Col·legi de Metges aquí, a Tortosa, no a un altre lloc.
Per tant, simplement manifestar que no sé com es pot dir que natros som els del «no» a tot, quan
vostès sistemàticament estan votant en contra de totes les propostes del nostre grup, i com s’està
també evidenciant avui, de tots els grups de l’oposició, i per això avui la qüestió de confiança vostè
l’acabarà perdent. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Res a dir. Només cal que busqui l’últim ple i veurà que li vam aprovar mocions, en este cas, per tant,
no som els que hem votat en contra totes les seues mocions. Vostè sí que ha votat en contra totes les
propostes del govern municipal, i per tant, encara té un any i mig per davant per tal de poder fer
mèrits i passar-se del «no» a tot, a diferència dels altres grups municipals, a ser el de «alguna cosa sí».
Per tant, encara té temps, s’hi pot esforçar i aconseguir abans del 2023 passar del «no» a tot a poder
aprovar alguna cosa, en este cas d’este govern municipal, o des que va entrar de regidor a
l’Ajuntament de Tortosa.
No sé si hi ha alguna qüestió més? Passem ara ja, per tant, a la votació. En este cas la votació, com
saben, és per crida i, per tant, procedirem per part del secretari a la crida per ordre alfabètic de si es
dona suport o no a aquesta qüestió de confiança, vinculada a l’aprovació del pressupost general de
l’Ajuntament de Tortosa per a l’exercici 2022.”
Intervenció del Sr. Secretari
“Bé, anomenaré tots els regidors per ordre alfabètic de cognoms, i hauran de manifestar de viva veu
si voten «sí» si estan d’acord amb la qüestió de confiança, «no» si la rebutgen, o abstenció en el seu
cas. Per tant, s’haurà d’activar el micro per a les persones que no estan presents a la sala.
Començo. Abelló Giner, Margarita.”
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Intervenció de la Sra. Abelló
“No.”
Intervenció del Sr. Secretari
“Albacar Damian, Miquel Àngel.”
Intervenció del Sr. Albacar
“No.”
Intervenció del Sr. Secretari
“Arnau Castro, Sergi.”
Intervenció del Sr. Arnau
“No.”
Intervenció del Sr. Secretari
“Bel Guerrero, Dolors.”
Intervenció de la Sra. Bel
“Sí.”
Intervenció del Sr. Secretari
“Bel Homedes, Jaume.”
Intervenció del Sr. Bel
“No.”
Intervenció del Sr. Secretari
“Caballé Tudó, Maria Pilar.”
Intervenció de la Sra. Caballé
“No.”
Intervenció del Sr. Secretari
“Espuny Vidal, Cinta.”
Intervenció de la Sra. Espuny
“Sí.”
Intervenció del Sr. Secretari
“Faura Sanmartín, Xavier.”
Intervenció del Sr. Faura
“No.”

www.tor tosa.cat
- Pàg. 31 / 35 -

JACE / erc

Intervenció del Sr. Secretari
“Jordan Farnós, Jordi.”
Intervenció del Sr. Jordan
“No.”
Intervenció del Sr. Secretari
“Martorell Lluesma, Joaquim.”
Intervenció del Sr. Martorell
“Sí.”
Intervenció del Sr. Secretari
“Pepió Herrando, Francisco.”
Intervenció del Sr. Pepió
“Sí.”
Intervenció del Sr. Secretari
“Rima Gilabert, Josep.”
Intervenció del Sr. Rima
“No.”
Intervenció del Sr. secretari
“Ripoll Castelló, Mònica.”
Intervenció de la Sra. Ripoll
“Sí.”
Intervenció del Sr. Secretari
“Roig Montagut, Enric.”
Intervenció del Sr. Roig
“Sí.”
Intervenció del Sr. Secretari
“Rupérez Monreal, Sònia.”
Intervenció de la Sra. Rupérez
“No.”
Intervenció del Sr. Secretari
“Saporta Cano, Fernando.”
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Intervenció del Sr. Saporta
“Sí.”
Intervenció del Sr. Secretari
“Tomàs Audí, Domingo.”
Intervenció del Sr. Tomàs
“Sí.”
Intervenció del Sr. Secretari
“Valdés García, Estefanía.”
Intervenció de la Sra. Valdés
“Sí.”
Intervenció del Sr. Secretari
“Vallespí Cerveto, Francisco.”
Intervenció del Sr. Vallespí
“No.”
Intervenció del Sr. Secretari
“Viña Ariño, Maria Jesús.”
Intervenció de la Sra. Viña
“No.”
Intervenció del Sr. Secretari
“I Roigé Pedrola, Meritxell.”
Intervenció de la Sra. Roigé
“Sí.
L’Alcaldessa, manifesta, queda rebutjada la qüestió de confiança vinculada a l’aprovació del
pressupost, en comptar amb 11 vots en contra i 10 vots a favor.
Per acabar, no puc fer més que mostrar la meua decepció en veure com vostès avui impedeixen per
segona vegada que els tortosins i tortosines puguen disposar al 2022 de serveis que com a
ajuntament hem de donar-nos ara, en este moment, quan calen accions i cal actuar des de
l’administració més propera a la ciutadania, per frenar la pandèmia del coronavirus i els efectes
adversos que té a nivell social i econòmic ara. Una vegada més queda palès que vostès anteposen les
ganes de demostrar que este govern no té la majoria de vots del ple, cosa que és òbvia, i que impedint
l’aprovació de temes importants i transcendentals com és el pressupost, volen desgastar l’alcaldessa
i el govern.
Vull pensar que no s’adonen que al final, a qui més perjudiquen no és a natros, que estem aquí per a
servir la ciutat i la ciutadania, sinó que a qui perjudiquen directament és al conjunt de tortosins i
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tortosines, frenant, impedint que duguem a terme accions que els beneficien. Encara no han
qüestionat cap que haguem de treure del pressupost. I malgrat que no siguin conscients, també
s’estan perjudicant a vostès mateixos, perquè transmeten la imatge que en la política tot s’hi val,
simplement per intentar destruir l’adversari sense construir res, i quan la ciutadania ens deixa de
percebre útils és quan la ciutadania deixa de votar.
No sé qui passa el rodet aquí, no sé qui imposa res, però en tot cas, potser l’oposició, que sovint té
ganes de posar contra les cordes el govern, és avui una evidència més que mai, fent propostes que no
són factibles, perquè no ens corresponen per poder sortir a dir, en definitiva, que no accepten les
propostes per al pressupost quan en realitat són maneres de voler justificar la seva negativa presa
des de fa temps, des del principi. En alguns casos des que van ser regidors per primera vegada.
No em vinguen tampoc amb crítiques infantils, de si la qüestió de confiança estava premeditada, com
han dit ara. Si ho tingués premeditat, ho hauria fet fa dos mesos i mig, no hauria estat intentant
arribar a acords, com he fet, hagués presentat el pressupost, hagués presentat la qüestió de
confiança molt abans, i per tant, ara seria vigent. I si vostès no haguessen estat capaços de construir
una alternativa, hores d’ara tindríem el pressupost aprovat.
Per tant, el que realment estava premeditat des del primer moment, i parlat també entre vostès, com
així també m’han fet arribar, era que superat l’equador del mandat municipal no facilitarien res a este
govern municipal, i que intentarien bloquejar qualsevol iniciativa important del govern. Ara és evident
que això alguns ho practiquen des del primer dia, no d’este mandat, com he dit, des que van entrar a
l’ajuntament, els del «no» a tot en el cas dels regidors de Movem – En Comú Guanyem.
Com a alcaldessa, és evident que coneixia l’opció que la llei m’atorga a la qüestió de confiança
vinculada al pressupost. Una opció que precisament el legislador va preveure per evitar un bloqueig
estèril com el que hem viscut avui, irresponsable amb les finances municipals. Els alcaldes i
alcaldesses, per tal de governar de manera seriosa les ciutats, hem de tenir i hem d’utilitzar totes les
eines que tenim a disposició, perquè no fer-ho sí que seria una irresponsabilitat. Però, sincerament,
m’esperava no haver d’arribar a està situació, no veure’m obligada a recórrer a està eina.
La qüestió de confiança no és ni cap porta del darrere ni és cap imposició ni és cap xantatge d’esta
alcaldessa. Els recordo, com saben o haurien de saber, i a més a més ho saben, estic convençuda,
que altres ajuntaments han utilitzat està eina, per exemple, l’alcaldessa Colau, companya del partit
del senyor Jordan. S’ha sotmès els darrers anys a dues qüestions de confiança. Llavors també era
teatre? Llavors també era xantatge? I ara, només fa una setmana, el passat dia 27 de desembre, el
paer en cap de Lleida, de la paeria de Lleida, company del senyor Faura, d’Esquerra Republicana,
també s’ha acabat sotmetent a una qüestió de confiança perquè no volia que passés el que ens està
passant avui aquí, que és només per anar en contra d’un govern.
Per tant, és una eina legal, és una eina legítima per intentar superar el bloqueig per part dels grups
municipals d’un ajuntament, a l’acció que portem a terme un govern municipal, que evidentment, a mi
no m’agrada haver-la d’utilitzar, però un ajuntament no pot quedar aturat, ha de mantenir l’activitat i
els serveis envers la ciutadania, i ara més que mai.
Com tothom pot imaginar, a mi, com a alcaldessa, no m’és agradable passar per està situació.
Tampoc al govern. Ni, com poden entendre, no m’és agradable després d’haver guanyat les eleccions,
amb molta referència respecte a les altres formacions polítiques. No m’agrada sotmetre’m ara a la
possibilitat d’una moció de censura. Ara bé, si vostès han de fer una moció de censura, els demanaria
que no la fessin per anar en contra de mi a la defensiva de, sinó per fer un govern més sòlid del que hi
ha actualment, més cohesionat, amb un projecte de ciutat clar malgrat siga un govern on els que en
formarien part haurien perdut les eleccions, un govern de retalls, d’interessos personals o partidistes.
Un govern amb incompatibilitats ideològiques i programàtiques manifestes, i amb un pressupost força
diferent, confio, del que avui no volen aprovar. Perquè en política, com en la vida en general, anar
destruint i anar en contra és molt fàcil per a alguns; construir, treballar en positiu, configurar i
materialitzar un projecte de ciutat ja és més difícil.
Seria difícil d’entendre que este procés acabés en una moció de censura amb un govern amb menys
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efectius que l’actual, amb greus incompatibilitats polítiques i programàtiques, i amb un pressupost
molt semblant, segurament, si no idèntic al que presentem, i segurament sense materialitzar la
majoria de les propostes que avui indiquen vostès que són imprescindibles per aprovar un pressupost.
Però el que està clar és que tant en un cas com en l’altre, com ha passat fins ara, qui ens acabarà
jutjant seran els ciutadans a les pròximes eleccions municipals, estès que avui han marcat el seu vot
aquí, en este ple.
I no tinguen cap dubte que els ciutadans sempre voten en funció del que fem, del que construïm, no
del que destruïm o del que desfem. Tanmateix, ja els avanço que el govern municipal, jo mateixa com
a alcaldessa, tot el govern, si com espero continuem tenint la responsabilitat de dirigir la ciutat i amb
el pressupost aprovat, mantindrem la nostra voluntat de diàleg, la nostra voluntat d’arribar a acords
seguirà vigent, perquè estic convençuda que d’aquí a final de mandat Tortosa necessitarà prendre
decisions en les que tots farem falta.
Encara així, si continuo estant al capdavant del municipi, tal com va decidir en el seu moment la
ciutadania, mantindrem la mà estesa a tots vostès per seguir treballant plegats pel que Tortosa
necessita, per tots els projectes, per totes les decisions, per tots els reptes que la ciutat haurà
d’afrontar en el proper any i mig. Per mi no quedarà en cap moment, no intentaré fins a final de
mandat. Natros, com a govern municipal, seguirem treballant per Tortosa, seguirem construint perquè
hi hagi acords, i seguirem fent el que hem fet fins ara: treballar per tal de seguir transformant Tortosa.
I no vull acabar sense recordar que els Reis d’Orient arriben avui a Tortosa. Recordar també a totes les
famílies que avui vagin a veure la magnifica cavalcada que els hem preparat, que ens cal mantindre i
respectar les mesures que ens ha marcat la lluita contra la pandèmia, i a tots els xiquets i xiquetes dirlos que estic convençuda que els reis passaran per les vostres cases entre avui i demà, ja tenim
preparades les claus de totes les cases per tal que puguen entrar amb tota llibertat, i espero que ens
portin a tots plegats el millor regal que podem esperar, que és la superació de la pandèmia. Que
tinguin un bon dia de reis. Moltes gràcies.
S’aixeca la sessió.”
*-*-*
I sense cap més assumpte per tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió a les onze hores i
vint-i-cinc minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental
sgJACE

Vist i plau
L’alcaldessa
sgMRP
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