
PRESSUPOSTOS 2017

Dividirem el nostre discurs en dues parts: una més general perquè és important el debat 
ideològic per denunciar el neoliberalisme imperant també als ajuntaments i la seua gestió i
una més concreta des d’una visió d’esquerres. 

2. Primer Mal finançament dels ajuntaments
neoliberalisme mundial: ingressos municipals 14%, autonomies 33% i estat 53%. No és 
arbitrària respon ideologia buida als municipis que són qui primer detecta necessitats, qui 
primer les ha de solucionar i què és l’administració més adient. I també la més propera a 
la ciutadania i relativament la que més transnparent i fiscalitzada potser. 
Aquí a l’estat espanyol no ha caigut del cel: qui ha governat PP i PSOE així ho van 
acordar i no ho han canviat, com tampoc CiU partit de polítiques neoliberals i que va 
poder condicionar la política estatal. 

3. Cal afegir la reforma constitucional del 2011, primer pagar a la banca. PSOE I PP. 

4.  Les lleis del PP: destaca l’LRSAL del 2013, la llei Montoro. Destinades a garantir el 
pagament als bancs i buidar de recursos les polítiques socials. 

Amb aquest panorama els ajuntaments van recórrer a la construcció i quan aquesta va 
desaparèixer, endeutament. I què va fer el sistema i la ideologia neoliberal: primer pagueu
els deutes i després, tot i la situació d’emergència social, si queda alguna cosa, feu 
polítiques socials.

6. Segona qüestió més general, l’Endeutament.

Recordem que la banca privada rep diners del banc central europeu a l’1% per després 
vendre eixe diners a les administracions públiques força més car. Una vergonya, però 
eixa és la unió europea neoliberal que tenim, una vergonya. 

7. Què significa això: Pagar els darrers tres anys prop de 16 milions d’€ en 
amortitzacions. Per a què? I direm moltes vegades. Té Tortosa grans infraestructures 
que ho justifiquen? Fa polítiques socials que ho justifiquen? Ens agradaria que es fes una 
auditoria del deute i de tot el que s’ha pagat, per a mínim, per exigir responsabilitats 
polítiques i que li caiga la cara de vergonya a més d’una persona. 

8. Tot i això, en interessos encara paguem quasi 700.000€ (quasi 7 milions d’€ en 5 anys).
I sort que els tipus són baixos. Diners que es podrien haver destinat en bona part a 
millorar polítiques socials, d’habitatge o a plantejar un altre model productiu. 
Tot i això encara devem més de 37 milions i al final de l’any 31,5 milions. Una vergonya, 
que és diu capitalisme amb la seua política econòmica, el neoliberalisme. 

9. Ha baixat vostè el deute. Ho reconeixem, té mèrit però a costa de la política social 
quan més necessària era. Nosaltres no estem en contra del deute, calen fer polítiques 
socials, estem en contra de l’endeutament per mala gestió o per la política de les grans 
obres mediàtiques. I vostè dirà, no és culpa meua. Bé el partit que representa és el que 
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més anys ha governat aquesta ciutat, i recordem una part d’aquesta davallada és a costa
de vendre patrimoni, l’empresa d’aigües, i com hem dit, del patiment de la part més 
vulnerable de la societat per manca de polítiques socials. 

10. Tercera ideològica però que ens apropa més a la realitat local. 50% pressupost 
empreses regides pel dret mercantil privat.

Destacar que com a CUP no som partidaris de la taxa d’estacionament regulat 
per pagament, hi ha altres ciutats que tenen altres sistemes. I en tot cas, com a 
mínim, demanem que es revertisca l’ampliació de la zona blava darrera que es va fer
a la zona del Temple i Ferreries per les tardes. 

12. Ens agraden les polítiques de tarificació social aplicades, tot i que ens 
agradaria que foren més ambicioses, i és una qüestió pendent que tenim pendent 
pel  proper curs polític, aprofundir en propostes en aquesta direcció.

13. I és per això que no compartim la rebaixa de la taxa de recollida 
d’escombreries. Qui té diners per pagar-la no necessita una rebaixa, la pot pagar. I 
aquests ingressos, es podien haver dedicat també a tarificació social. I a més 
traslladem un missatge erroni a la població, rebaixem per una cosa que no estem 
fent bé. Som el pitjor municipi de les Terres de l’Ebre en recollida selectiva. 

15. Destacar que les aportacions que rebem de la generalitat són cada vegada més 
minses, com ja hem dit. Una evidència més que només tenim un camí el de la 
independència respecte a un estat dominat per la oligarquia del bernabeu.

Respecte a les despeses

16. Entrem en els pressupostos. Considerem els pressuposts de manera general 
continuistes, pocs canvis significatius des del 2011, aquí una crítica a ERC, no 
es veu una aposta per la part social, perquè mantenen una despesa social 
insuficient per la realitat d’emergència social, perquè estratègicament no planteja 
un model productiu alternatiu que genere ocupació més enllà del turisme i 
l’hostaleria, com tampoc en polítiques d’habitatge ni en una aposta per millorar el 
nucli antic.

17, Per acabar la part més general direm que La CUP-Ae ens definim a més 
d’independentistes, com a socialment justos, feministes i ecologistes. Cap 
d’aquests tres són prioritaris en aquests pressupostos. Per tant votarem que no, 
totalment convençudes que són els pressupostos d’un partit neoliberal, amb algunes 
pinzellades socials que no són significatives. 
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Per àmbits: 

18. Pressupostos participatius: 150.000€, un 0,48% de la despesa. No li diré jo si és
molt o poc, li reproduiré el que va dir vostè al ple dels pressupostos del 2015 quan li 
plantejàvem la qüestió dels pressupostos participatius: «han de ser pressupostos 
que no siguin condicionants, que puguin triar, i a un pressupost de 33.000.000€ 
donar a triar 150.000€ seria fer rentar la cara, per tant, no és realista». Ho va dir 
vostè no la CUP-Ae.

Però a més, ERC per favor no desvirtuen el concepte pressupostos participatius. 
No li regalen aquest concepte a la dreta. No ens ho podem permetre. Els 
pressupostos participatius van nàixer com una eina de transformació social, per 
empoderar a les persones que quedaven al marge dels llocs de decisió, eren un 
projecte comunitari. El model que vostès ens presenten és tot el contrari, 
reprodueix el motiu pel qual van aparèixer aquests pressupostos. Van aparèixer en 
oposició al model de democràcia representativa, que només pregunta a la 
ciutadania una vegada cada 4 anys per delegar el seu poder en representants, i amb
el procés que proposen vostès, tornen a reproduir el mateix. 
Tant important o més que el resultat és el procés per transformar la realitat, per 
empoderar. Plantejant d’aquesta manera els pressupostos participatius estan traint  
el motiu del seu origen, els desvirtuen i fan que fins i tot al PP els puga semblar 
bé, perquè no serveixen per transformar la realitat. Ara com deia l’alcalde fa un any, 
si per rentar-se la cara. 

19. Política social.
Ens diuen que és un pressupost on es visualitzen augments de les polítiques 
socials. I parlen de percentatges per amagar l’abast real d’aquests augments: Tiquet 
fresc (10%), menjador social (7%), casa d’acollida 3,6%, menjador social 7%, Creu Roja 
10%. Sap quan sumen aquests augments 8.700€ (un 0,025%). El mateix que atencions 
protocol·làries. 

Però valorem els increments dels dos darrers anys, comprovem l’impacte d’ERC als 
pressupostos, el perfil més social: tiquet fresc 55.000€, ACISI 31.000€, menjador infantil 
40.000,  igualtat 7000, LGTBI 3000, atencions benèfiques i famílies 4300, nova quiota 
intercultural cities 2500, més els 8700€ esmentats abans. En total 151.500€. Un 0,48%. 
Aquesta és la incidència d’ERC en els pressupostos socials. Dit d’una altra manera dels 4 
milions que ha augmentat el pressupost de l’ajuntament en dos anys, un 3,75% aquesta 
és la importància que té per aquest equip de govern la política social. 
I recordem: en set anys hem perdut el 25% de la gent jove 2650, 650 famílies ateses 
perquè tinguen menjar per les entitats socials en espais indignes, entre 2500 i 3000 
persones aturades, el 50% dels joves, hem d’enviar les famílies a una pensió perquè no 
tenim pisos d’emergència social... i podria seguir. 
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No plantegem ja el que hauria de ser una prioritat des de l’esquerra, canviar el model 
paternalista, assistencialista, que no ha canviat els darrers anys. La pobresa es cronifica, 
les mateixes famílies entren en una roda basada en la misèria i l’assistencialisme. Calen 
recursos humans per acompanyar, per educar, per socialitzar... és l’única manera de 
trencar el bucle de l’assistencialisme. Això ja ni ho demanem. 

20. En igualtat, ja vam parlar el darrer ple i no ho farem llarg. Els recursos actuals són 
insuficients per complir amb el que diu la llei, prevenir. No només cal atendre, cal sobretot 
prevenir per acabar amb el masclisme social. On estan els diners per desenvolupar el pla 
municipal d’igualtat? Com es desenvoluparan els projectes del pla, el seu seguiment i es 
comprovarà el grau aconseguit? Amb 7.000€? La pista de gel, 9000€.
I ja vam recordar, 160 denúncies de joves menors de 29 anys al Baix Ebre, només en sis 
mesos. Fins que no hi haja una tècnica d’igualtat en aquest ajuntament, no considerarem 
significativa l’aposta de l’equip de govern per un aspecte que implica al 50% de la 
població. 

Valorem positivament la partida de 3.000€ per polítiques vinculades amb l’orientació 
sexual, però mostren més una bona voluntat que la intenció de fer polítiques reals. 

21. Medi ambient.

Tortosa és més que un nucli urbà. Tortosa són també els seus pobles i l’entorn que 
l’envolta amb una superfície de 218 km2, uns dels termes municipals més gran del territori
i de Catalunya. Més del 40% del municipi es considera forestal, ja siguen boscos, 
bosquines, matollars i prats, per tant, estem davant un municipi marcadament forestal, i 
evidentment agrícola també. Tortosa té una xarxa de camins, amb diferents tipologies, 
que arriba als prop de 400 km. Uns camins que donen accés a moltes finques agrícoles i
a un entorn forestal que des de fa anys i anys resta abandonat per part no només de 
propietaris de bosc sinó també pel propi ajuntament. L’ajuntament és propietari de 
prop de 4.000 hectàrees de superfície forestal que acumulen milers i milers d’arbres 
cada any esperant a que vinga un incendi i desapareguen. L’ajuntament de Tortosa en
té la responsabilitat  l’única partida que podríem identificar com associada a l’entorn 
rural, serien els 12.000 € de reparació de camins municipals. Amb 12.000 €, no es 
poden arranjar ni 5 km de camí que presente dificultats per a vehicles agrícoles. És 
això el que el govern de Tortosa vol dedicar a l’entorn agroforestal?

Del seu propi PAM extreiem que per al 2017 s’haurien de proposar de fer:
- 243: Nous punts d’aigua per a la lluita contra el foc forestal.
- 244: Elaboració d’un pla integral de gestió forestl.
- 247:  Efectuar  accions  per  a  la  recuperació  de  les  basses  naturals  al  terme

municipal.
- 248:  Impulsar  la  utilització  energètica  de  la  biomassa  a  les  instal·lacions

municipals.
- 249: Efectuar actuacions forestals de prevenció d’incendis forestals a la serra de

Cardó-Boix.
- 254: Efectuar actuacions forestals de prevenció d’incendis forestals a la zona de

Mig Camí-Coll Redó-Coll de l’Alba.
- 255: Continuar neteges forestals al voltant de la zona de Fullola.
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- 262: Arranjament de camins forestals.

On son? On es reflecteixen totes estes actuacions al pressupost de 2017?

Només un  4% del municipi està en la trama urbana i tenim un  sector primari molt
potent,  (polítiques agrícoles?)molt per sobre de la mitjana de Catalunya. Tenim un
parc natural i dos grans zones nucli de la Reserva de Biosfera a la que hi dedicarem la
meravellosa quantitat de “0” euros.anunciar que es farà un pla d’implantació de biomassa
a les instal·lacions municipals i un any després el que han fet es canviar la caldera de
gasoli  de l’escola de Bítem per un altra caldera de gasoil? Deu ser una mesura “molt
sostenible”, veritat? I on ha quedat la xarxa de calor de Ferreries anunciada arreu? Gas?
Esta l’aposta de Tortosa per avançar cap a un horitzó de consum d’energies renovables?
Gas i gasoil? Han vist quin entorn natural tenim?

De tot això, només hi ha un cremador (no és ni una caldera) de pèl·let a tota Tortosa 
i és l'únic públic que s'ha fet. Tot aquell "pla" anunciat abans de les eleccions s'ha quedat 
en no res, o nosaltres no el veiem. 

I a més, Tortosa ha apostat pel Gas Natural, una empresa que ja veiem què fa en casos 
com el de Reus, en comptes d'aprofitar la biomassa local que crea llocs de treball 
locals, crea economia de proximitat, ajuda a prevenir incendis i a estalviar en el 
preu del consum de l'energia. Com si ha fet La Sénia, una pena, perquè com em deia 
l’alcalde d’allí, què Tortosa si hauria de ser la capdavantera al territori. 

Però bé, com som conscients que no tenen gran, per no dir nul·la sensibilitat 
ambiental, apel·larem a la qüestió econòmica. A la memòria dels pressupostos es 
reconeix que s’ha millorat en estalvi i contractació de potència. Però tot i això, 
pagarem 76.500€ més de llum aquest any (un 6,08). I tot indica que el preu de la 
llum continuarà pujant, i la nostra dependència de l’electricitat i el gas natural també, 
gràcies a les piscines . No hi ha prou amb millorar contractació i eficiència, cal 
invertir en energies alternatives. Propostes als pressupostos? 

22. La gestió directa dels serveis. El neoliberalisme que vol fer negoci de tot ja fa 
temps que va introduir la idea que la gestió privada és millor i més eficient que la 
privada. I nosaltres afegim sobretot per a les butxaques del palco del bernabeu. 

A la CUP-Ae apostem per una gestió directa dels serveis municipals. Per què?

Primer perquè el control del servei és municipal, i li posarem un exemple que 
estarà d’acord. Empresa municipal d’aigües, a l’hora de complir la llei 24/2015 és 
millor, que aquelles ciutats on el servei està privatitzat. 

Segon perquè les condicions laborals del sector públic són millors que les del 
privat. Per tant l’ajuntament no col·labora a la precarització de les condicions 
laborals, al contrari, dignifica els treballs. 
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Tercer, és més barat. No paga IVA, no contempla el benefici empresarial, no cal 
fiscalitzar l’empresa, s’aprofiten recursos propis. 

Quart, la prioritat és el bon servei. En la gestió privada, quina és la prioritat, 
guanyar diners. Per això molts ajuntaments estan remunicipalitzant els serveis, és 
una pena que ara que tenim l’oportunitat de fer-ho a cost zero amb la neteja dels 
edificis municipals, amb la neteja viària i la recollida no remunicipalitzem o bé 
avancem cap a aquesta gestió pública. 

La mateixa sindicatura de comptes reconeix que resultaria un 20/30% més barat: 
vigilàncies, neteja edificis, recollida i gestió residus, neteja viària, enllumenat públic, 
parcs i jardins...: sumen al voltant de 5 milions, calculen entre 1 milió i 1,5 
miilions que deixarien d’ingresar la màfia del bernabeu. 

23. Per altra banda, el regidor d’hisenda no ens ha pogut respondre. Ens agradaria 
saber per què aquest any el servei de recollida, gestió i traactament de residus ens 
costarà 74.000€ més.

24. Model productiu.
Han apostat vostès per prioritzar el turisme com a estratègia per dinamitzar 
l’economia local. Des de la CUP-Ae sempre hem defensat que el turisme pot ajudar 
a l’economia local o d’un país, potser fin i tot una pota de la taula, però el turisme 
no potser el motor econòmic de Tortosa. El turisme genera precarietat, 
temporalitat i treballs per hores. Quina aposta hi ha per recuperar els llocs de 
treball què hem perdut en la indústria (llocs de treball de qualitat)? Com es vol que 
els i les joves que marxen per estudiar fora puguen tornar a casa? És l’hostaleria el 
treball que els oferim? Les fires comercials haurien de ser una eina de reactivació 
econòmica, però no es vol acceptar que EXPOEBRE està bé per passar un matí 
amb la família però no com a impulsora d’un canvi de model del teixit productiu.
I tampoc compartim eixe entusiasme per l’emprenedoria, concepte hàbilment 
introduït per l’obra social de la Caixa i el pensament neoliberal, que trasllada la 
responsabilitat del treball a les persones i no a un sistema econòmic injust. 

Si Catalunya avui encara és el motor econòmic de l’estat espanyol, no és pel 
turisme, és per unes pimes i un sector industrial encara potent i molt dinàmic. 

26. CULTURA: reconeixem l’augment en la partida, però tot i això creiem que 
sempre la cultura es mereix més. Ens agradaria trobar propostes més arriscades i 
menys convencionals com l’exitós Cel obert, i també, aprofitar que som cruïlla dels 
Països Catalans, per situar Tortosa en el mapa cultural del nostre país. 

27. JOVENTUT: ja vam parlar. En tot cas, reiterar que valorem l’increment i el pla 
municipal de manera positiva, però dubten que es tinguen els recursos necessaris per si 
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es permet l’expressió, joventut no s’atrinxere a l’edifici del carrilet. Els joves, com diu el 
pla, estan al carrer i cal buscar-los, i per a fer-lo, cal gent. En tot cas, el temps ens ho dirà 
i donem un vot de confiança. 

28. NUCLI ANTIC.
Vostè mateix considerava l’any passat que 30.000€ no eren els que li agradaria destinar. 
Li demanem que el projecte del futur espai davant de la catedral, com també de la resta 
de places, siga més humà, més amable. Les places són uns espais de trobada, no de 
pas. Més bancs, fonts, arbres, ombres, terra... i menys formigó. 
29. SOLIDARITAT.
És un concepte fonamental. Amb els pobles més pobres, els que més estan patint el canvi
climàtic. Ens omplim la boca quan veiem els refugiats i les refugiades, i aprovem mocions,
però no aportem absolutament res a solidaritat internacional. Res. I de totes les fires 
que es fan a Tortosa, la de la solidaritat deu ser la que menys rep de l’ajuntament. 

I  per acabar, de les dues propostes estrella. 

Del pont, 340.000€, és una qüestió de prioritats. És més del doble del que ha 
augmentat la despesa social en dos anys. Nosaltres considerem que les polítiques socials
i garantir una vida digna, plantejar i invertir en energies alternatives i en la cerca d’un nou 
model productiu haurien de ser les prioritats, juntament amb la dignificació del nucli antic. 
Una persona, primer ha de tenir un plat a taula, un treball digne i una casa digna on viure. 
I després, si li sobren diners, pinta la façana o canvia les finestres per unes de doble vidre.
Però, calia presentar el projecte del pont per assegurar-se les eleccions. I per favor no el 
presente com un valor afegit per al nucli antic, perquè les molèsties tardaran en oblidar-se

De les piscines, només direm que ja era hora. Això sí, amb gas natural i sense un 
projecte consensuat. Com a mínim es podia haver intentat. 
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