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Ballesteros anuncia bonificacions de fins al 95% en la plusvàlua, lIBI i lIAE per
autònoms
Dijous, 30 de gener de 2014
L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha aprofitat la conferència anual que organitza la Demarcació
de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya que l'Ajuntament de Tarragona, per anunciar que a
partir d'aquest 2014 s'aplicaran mesures amb la voluntat d'afavorir "la reactivació econòmica a la ciutat". Al
detall, Ballesteros ha exposat que la mesura pretén arribar a una bonificació màxima del 95% en concepte
de la plusvàlua, l'IBI i l'AIE. En aquest sentit, ha reblat, l'objectiu és bonificar aquells tributs que fins ara no
gaudien de reducció. "Actualment són 1.030 els autònoms i emprenedors que se'n poden beneficiar, però
esperem que amb aquest avantatge fiscal siguin molts més els que optin per aquest camí laboral", ha subratllat
el batlle tarragoní. Amb aquests avantatges fiscals, l'alcalde preveu que "més autònoms optin per aquest camí
laboral" i que la iniciativa permeti "dinamitzar l'economia, incorporant l'autoocupació i fomentant la creació de
treball". Mesura 'pionera' Aquesta és una mesura 'pionera', segons ha avançat el consistori, perquè no hi
ha cap altre ajuntament que hagi posat en marxa aquesta bonificació fiscal; i sobretot perquè no existeix cap
obligació legal per introduir aquest important ajut. Un ajut que, segons ha afegit Ballesteros, s'aplicarà en un
triple paquet de mesures. En primer lloc, les zones d'innovació i la dinamització empresarial mitjançant
exempcions fiscals; en segon terme, amb un paquet de suport a joves empresaris i autònoms; i, per últim, un
paquet de suport social. La plana major política, econòmica i social ha estat present a l'acte La plana major
política, econòmica i social ha estat present a l'acte "Aquestes novedoses mesures suposen un catàleg de
bonificacions en els tributs que redueixen, i molt, les barreres d'accés a l'activitat econòmica", ha afegit l'alcalde
Ballesteros. A més, tenen un doble objectiu: d'una banda, incentivar i ajudar a l'emprenedoria; i d'una altra
banda, revitalitzar els polígons com poden ser els d'Entrevies i Francolí, fomentant la implantació de noves
empreses. L'any de Llevant Entre els altres temes destacats de la conferència de l'alcalde, Ballesteros s'ha
posat entre cella i cella que "ara és el moment de Llevant". Un any en què s'han de concretar, segons els
desitjos del mateix alcalde, la passarel·la de la platja del Miracle que ha de permetre connectar "encara més"
la ciutat amb la Mediterrània; el projecte de la Savinosa, la reforma de la zona de Via Augusta; el Parc de les
Lletres Catalanes o el desenvolupament del pla municipal 34, a la zona del Nàstic i la Budallera; a més de
millores en el propi centre cívic Llevant. L'alcalde recorre a Goethe per justificar els temes polèmics "L'únic
home que no s'equivoca és aquell que mai no fa res", ha recordat Ballesteros, citant l'escriptor alemany
Goethe. Amb aquestes paraules, l'alcalde ha obert la porta als temes més candents i polèmics de l'actualitat
tarragonina, com el Mercat Central: "Hauríem pogut aturar el projecte, reduir-lo a la mínima expressió o
simplificar-lo fent només un rentat de cara. Però vàrem decidir retocar-lo per introduir-hi millores i donar a la
ciutat el Mercat que es mereix", ha sentenciat. Sobre el mercat, Ballesteros ha introduït un nou punt i és que,
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segurament, la viabilitat del projecte pot acabar depenent del finançament municipal: "Donarem a Tarragona
el Mercat Central que mereix la seva gent. I ho farem encara que l'Ajuntament i la ciutat hagin de fer-se càrrec
provisionalment del finançament". En relació a d'altres temes pendents, com l'edifici de Banc d'Espanya,
l'alcalde ha manifestat que s'està treballant en tres opcions sobre la taula "relacionats amb l'activació econòmica
i projectes culturals". Com a contrapunt, l'alcalde ha recordat la "xifra rècord d'espectadors assolit l'any
passat, amb 67.000 persones". Unes dades d'assistència que han estat possibles gràcies a l'esmentat Teatre
de Tarragona, a més del Metropol, el Camp de Mart i l'Antiga Audiència, que conjuntament, "sumen més de
3.000 seients públics". Tarragona és independentista? Un dels altres afers rellevants ha sorgit a les acaballes
de la conferència, en el torn de preguntes per part dels periodistes, en què l'alcalde ha hagut de respondre a
la influència del context nacional i la consulta en la política tarragonina. Preguntat per si Tarragona era, a dia
d'avui, una ciutat independentista, Ballesteros ha respost això: "Tarragona és una ciutat magnífica,
mediterrània, oberta al món ()". Preguntat de nou, Ballesteros ha assenyalat que la resposta pot tenir molt a
veure en funció de l'òptica que es miri: els mitjans de comunicació, les enquestes, la gent, etc. Sobre el fet
que l'alcalde de Tarragona estigui en el bàndol de la cúpula del PSC, amb Pere Navarro al capdavant,
Ballesteros ha volgut reiterar un cop més que ell és "partidari que es faci una consulta legal i acordada".
L'alcalde ha anat més enllà i fins i tot ha explicat quin Estat imagina: "Jo vull unes millors condicions, en el sí
de l'Estat, i que no tinguem dèficit fiscal". Seguint en el camp polític, Ballesteros ha respost que ell està
"disponible" per partit, de cara a les properes eleccions municipals. Uns comicis en què, val a dir, no ha tancat
la porta a ningú en matèria de pactes: "Em posaré d'acord amb tots aquells que vulguin tirar endavant la ciutat,
excepte amb el diable, és clar", ha ironitzat. Tarragona, l'Smart Valley del sud català En el camp de la
innovació, la recerca i el desenvolupament, Ballesteros no ha dubtat en assenyalar que la seva aspiració és
"convertir el Camp de Tarragona en l'Smart Valley del sud de Catalunya". Una realitat que ha de materialitzarse a través de la combinació de tres ingredients: "la indústria química, la URV i la sostenibilitat". Per assolir
aquest nou status quo, però, Ballesteros ha reconegut que cal "aconseguir que la nostra indústria sigui
competitiva en clau energètica". Si el preu de la llum, ha matisat, "no és competitiu, correm el perill que la
gran indústria marxi buscant altres indrets amb millors condicions". Marca de ciutat I ara que està de moda
parlar de marca de ciutat, Ballesteros ha basat aquest concepte en dos blocs principals. Un primer, format
per la cultura, el turisme i l'esport "amb l'horitzó dels Jocs Mediterranis". Precisament, els Jocs del Mediterrrani
ha estat un dels punts claus de la intervenció de l'alcalde. "Els Jocs Mediterranis i la Tarragona Smart
Mediterranean City són els grans motors que han de moure el futur immediat de la nostra ciutat per portar-la
a un nou nivell, a un nou paradigma de ciutat", ha remarcat. L'alcalde ha recordat "els beneficis fiscals aprovats
el passat 1 de gener i el finançament compromès tant per l'Estat com per la Generalitat són realitats que
garanteixen la viabilitat dels Jocs". Uns jocs que, ha afegit, "ens permetran millorar el posicionament
internacional de Tarragona i exercir el lideratge d'un territori que tindrà en aquests Jocs Mediterranis com una
oportunitat de futur". En segon terme, Ballesteros ha significat la marca de ciutat basada en "la tecnologia,
l'àmbit científic i el comercial". En aquest sentit, l'alcalde ha lloat la tasca de dos grans actors del territori, com
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són la Universitat Rovira i Virgili i el Port de Tarragona. Sobre les possibilitats de creixement, l'alcalde ha
ressenyat un com més la necessitat d'un tercer fil favorable en clau del Port: "La connexió amb el Corredor
de la Mediterrània permetran créixer aquest important motor econòmic de Tarragona". Sense abandonar el
Port, Ballesteros ha recordat la seva "imprescindible i necessària" unió amb l'AEQT, en el conegut clúster
ChemMed Tarragona que "ha de servir per garantir la competitivitat i el futur del sector industrial". D'aquesta
connexió, n'espera l'alcalde, n'ha de sorgir "una eina bàsica de potenciació d'un dels grans motors econòmics
de Tarragona i Catalunya". La feina feta Si bé aquests han estat els temes de ciutat més destacats, Ballesteros
ha volgut començar amb un repàs a la feina feta. En aquest camp, s'ha mostrat especialment orgullós del
Teatre Tarrag
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Tarragona rebajará impuestos a los autónomos
Dijous, 30 de gener de 2014
Esta medida pionera se concretará en unos días y contribuirá a dinamizar la economía de la ciudad Para
fomentar la creación de trabajo y facilitar la autoocupación, el Ayuntamiento de Tarragona rebajará el IBI y el
IAE y la plusválua a los autónomos. Las reducciones fiscales alcanzarán hasta el 95% y según los cálculos
municipales, podrán beneficiarse 1.030 autónomos de la ciudad, "aunque esperamos que con estas ventajas
sean muchos más quienes puedan optar por este camino laboral", dijo ayer el alcalde, Josep Fèlix Ballesteros
(PSC), durante la Conferencia sobre el estado de la ciudad, que anualmente organiza el Col·legi de Periodistes.
El alcalde explicó que esta medida "pionera" se concretará "en sólo unos días" y que contribuirá a dinamizar
la economía de la ciudad, donde actualmente se está registrando un significativo aumento de altas de
autónomos. Si bien reconoció que este incremento "está motivado en parte por la falta de oportunidades
laborales", Ballesteros destacó que "es positivo que haya más altas que bajas porque significa que hay
recuperación económica, ilusión y ganas de vencer la crisis de una vez". Equilibrio en las cuentas, contención
en la deuda, consenso político en los temas de ciudad El alcalde lanzó un mensaje de confianza y alabó el
potencial cultural, turístico y comercial de Tarragona. Bajo el lema "Volem i podem", reiteró la oportunidad que
significa para la ciudad los Juegos del Mediterráneo de 2017, "permitirán la creación de unos 11.500 puestos
de trabajo, más la renovación de la zona de Ponent de la ciudad y el posicionamiento internacional de
Tarragona". Además, dio por sentada la aportación económica de la Generalitat y el Estado en su organización.
"No hay marcha atrás en este tema", aseguró y anunció que en unas semanas se presentará la auditoría
pendiente de las cuentas de la candidatura. A diferencia de otras ediciones el año pasado Ballesteros anunció
a bombo y platillo la construcción de una gran villa olímpica en el barrio de Camp Clar que no va a hacerseayer el alcalde centró su discurso en cuestiones más próximas: en el buen ritmo al que avanzan las obras del
mercado (está previsto inaugurarlo en junio), "pese a que el Ayuntamiento y los ciudadanos se han hecho
cargo provisionalmente de su financiación (26 millones de euros) a la espera que tanto el Estado como la
Generalitat respondan y afronten los compromisos que adquirieron con la ciudad y no con un partido". O
también en los compromisos que aseguró que está a punto de firmar con el ministerio de Fomento para
compensar las obras del tercer carril, que hipotecarán la fachada marítima de la ciudad: "El convenio contempla
la renovación de la estación y nuevas conexiones entre la ciudad y la playa", como la pasarela hasta la playa
del Miracle. Otro de los objetivos que planteó a corto plazo es abrir los jardines de la Savinosa a la ciudadanía.
Ballesteros, que llenó el salón de actos del Col·legi dAdvocats i Farmacèutics, no pasó por alto el futuro "smart"
de Tarragona y se refirió a las sinergias con la Universitat Rovira i Virgili (URV), la industria y el puerto para
dibujar la "Smart Valley" del sur de Catalunya. Sin embargo, en ningún momento de su discurso se refirió a
la cuestión soberanista ni a la consulta del 9N. Tampoco hubo referencias al proyecto de BCNWorld, que la
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semana pasada defendió en el Parlament. Respondiendo a las preguntas formuladas por los periodistas no
faltaron las referencias al futuro del edificio del Banco de España y la Tabacalera, sin proyecto ni calendario
a la vista-Ballesteros afirmó que el futuro de Catalunya no pasa por romper las relaciones con España, "soy
partidario de unas mejores condiciones en el sí del Estado y que no tengamos déficit fiscal". Y ante la cuestión
sobre si Tarragona era ahora más independentista el alcalde respondió que "Tarragona es una ciudad
magnífica, mediterránea y abierta al mundo", lo que levantó algunos aplausos en la sala.
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El Ayuntamiento rebajará el IBI, la plusvalía y el IAE a los autónomos
Dijous, 30 de gener de 2014
El Ayuntamiento de Tarragona se convertirá este año en el primer Consistorio que bonificará, hasta en un
95%, los tributos municipales del IBI, la plusvalía y el IAE a los empresarios autónomos. Así lo anunció ayer
el alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) durante la conferencia anual que organiza el Col·legi de Periodistes
de Catalunya, que ayer se tituló Volem i podem y que dejó pequeño el salón de actos del Col·legi dAdvocats
i Farmacèutics. La séptima intervención de Ballesteros desde que es alcalde contó con la presencia de unas
doscientas personas, entre las que se encontraban representantes políticos de su equipo de gobierno y de
su partido, así como otros de CiU, PP e ICV, además de presidentes y portavoces de entidades comerciales,
cívicas, vecinales, culturales y económicas de Tarragona. A lo largo de su conferencia, que se alargó por
espacio de 47 minutos, el máximo representante municipal aseguró que la ciudad está registrando un
importante incremento de creación de autónomos. «Es cierto que esto, en parte, viene motivado por la falta
de oportunidades laborales, pero la realidad es que, a día de hoy, en la ciudad se crean más autónomos de
los que se destruyen. Y esto es positivo, porque es sinónimo de recuperación económica, de ilusión y de
ganas de vencer de una vez por todas a la crisis económica», aseguró el edil socialista. Por ello, Ballesteros
especificó que, a lo largo de este mismo año, la corporación local empezará a aplicar bonificaciones fiscales
a los autónomos, que podrán llegar hasta el 95%. Estas rebajas impositivas se centrarán en el IBI, la plusvalía
y el IAE, y serán explicadas «en pocos días». «Actualmente, son 1.030 los autónomos y emprendedores
que se pueden beneficiar, pero esperamos que con estas ventajas sean muchas más las personas que opten
por este camino laboral, que supondrá la creación de un a sector de dinamización e innovación prioritaria»,
remarcó el alcalde, quien considera que «fomentando la autocupación, también potenciamos la creación de
empleo y la reactivación económica de la ciudad». Ballesteros remarcó que «se trata de una medida pionera,
ya que no existe ninguna obligación legal para introducir esta importante ayuda». Asimismo, otra de las
prioridades que se marca el alcalde para acabar el presente mandato municipal, que finaliza en junio de 2015,
es la apuesta por la revitalización de los polígonos industriales de la ciudad, como son el Entrevies y el Francolí,
a la vez que también se preparará un paquete de apoyos a los jóvenes empresarios y autónomos para firmas
de nueva generación, a la vez que también se definirá una mayor ayuda social a las familias. «Esto tiene
un doble objetivo. Por una parte, incentivar y ayudar a los emprendedores y, por la otra, revitalizar los polígonos
industriales, fomentando la implantación de nuevas empresas. De esta forma mejoraremos la economía local
y generaremos ocupación de calidad y con perspectivas de futuro», enfatizó el alcalde, quien remarcó que
este año el Consistorio ha incrementado en un 21% la partida presupuestaria para el fomento de la ocupación,
llegando hasta los 3,6 millones de euros. El presidente de la Cambra de Comerç de Tarragona, Albert Abelló,
valoró positivamente la iniciativa de rebajar los impuestos municipales a los empresarios autónomos de la
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ciudad, si bien solicitó que, en el futuro, «se extrapolen a todo tipo de empresarios».
Referente turístico y
cultural Hablando también de las potencialidades económicas de la ciudad, Ballesteros se mostró contundente
al afirmar que «Tarragona es un referente turístico y cultural», y se escudó en «las cifras récord de este año
», que se han traducido en la recepción de 2,6 millones de visitantes. «Además, tuvimos 124.000
pernoctaciones, con un gasto medio de 237 euros por personas, lo que supone un impacto económico de
29,3 millones de euros» y citó la importancia de eventos como Tarraco Viva o el Concurs de Castells. Asimismo,
por lo que se refiere a la actividad cultural, el alcalde se mostró especialmente «orgulloso» de la puesta en
marcha del Teatre Tarragona, remarcando que «junto con el Metropol, el Camp de Mart y la Antiga Audiència,
ahora la ciudad tiene una oferta de más de 3.000 asientos públicos», un hecho que en 2013 se tradujo «en
la cifra récord de 67.000 espectadores» en los recintos culturales de titularidad municipal. Todo ello, a juicio
de Ballesteros, ha permitido que «se haya ido dando forma a la marca de ciudad» que, a parte de la apuesta
por el turismo, tiene otras tres patas fundamentales, como son «los ámbitos tecnológico, científico y comercial
». En este sentido, el alcalde recordó las apuestas de la ciudad por el Port, la URV y el proyecto de Smart
City, que deben situar a Tarragona «como un modelo económico e industrial, muy ligado a la sostenibilidad».
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Ballesteros s'emmiralla amb Churchill: 'Sóc optimista. No sembla gaire útil ser
una altra cosa'
Dimecres, 29 de gener de 2014
Lalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha anunciat durant la conferència anual que organitza la
Demarcació de Tarragona del Collegi de Periodistes de Catalunya que lAjuntament de Tarragona aplicarà ja
enguany mesures per facilitar la incorporació a lautocupació, el foment de la creació de treball i la reactivació
econòmica de la ciutat. En concret, lAjuntament aplicarà la bonificació de tributs que fins ara no tenien reducció.
Lobjectiu és la bonificació de tributs que fins ara no tenien reducció. La creació dun sector dinamitzat suposarà
que es podrà arribar a una bonificació màxima del 95% a la plusvàlua, lIBI i lAIE. Actualment són 1.030 els
autònoms i emprenedors que sen poden beneficiar, però esperem que amb aquest avantatge fiscal siguin
molts més els que optin per aquest camí laboral, ha explicat lalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
Aquesta és una mesura pionera, perquè no hi ha cap altre ajuntament que hagi posat en marxa aquesta
mesura fiscal, sobretot perquè no existeix cap obligació legal per introduir aquest important ajut. Nosaltres
laplicarem dacord a tres paquets de mesures: 1. Zones dinnovació, dinamització empresarial mitjançant
exempcions fiscals. 2. Paquet de suport a joves empresaris i autònoms. 3. Paquet de suport social.
Aquestes novedoses mesures suposen un catàleg de bonificacions en els tributs que redueixen, i molt, les
barreres daccés a lactivitat econòmica, ha afegit lalcalde Ballesteros. A més, tenen un doble objectiu: duna
banda, incentivar i ajudar a lemprenedoria; i duna altra banda, revitalitzar els polígons com poden ser els
dEntrevies i Francolí, fomentant la implantació de noves empreses. Projectes fets: Teatre Tarragona, lEOI i
la comissaria Sota el Volem i podem, lalcalde de Tarragona ha fet balanç del darrer any de gestió municipal,
marcat per la consecució de projectes importants com el Teatre Tarragona, lEscola Oficial dIdiomes o la nova
comissaria de la Guàrdia Urbana. També hem millorat el centre de la ciutat i els barris de Ponent, i ara estem
millorant Llevant. Hem acomplert i ho seguirem fent, perquè tenim un pla, perquè hem programat tots i cadascun
dels nostres passos en benefici de la ciutat, ha assenyalat. Pel que fa a projectes dun futur immediat ha
esmentat la passarella de la platja del Miracle -que connectarà encara més la ciutat amb la Mediterrània- la
reforma de la Via Augusta, el desenvolupament del PM-34 a la zona del Nàstic i la Budallera o l espai que
ocuparà lIkea. Davant un auditori format per 200 persones del món econòmic, financer, social i polític de
Tarragona, on destacava una nodrida presència de regidors del PSC,però també de CiU, pràcticament al
complert, i del PP i dICV, lalcalde Ballesteros ha defensat una ciutat amb un enorme potencial cultural, turístic
i comercial. Tarragona sha consolidat com una de les ciutats més segures dEspanya en els últims anys, tant
a nivell de seguretat ciutadana com de mobilitat. I ha afegit: Tarragona també és pionera en la inversió pública.
De fet, és una de les ciutats que més inverteix en obra pública. A Tarragona apostem per projectes que generen
ocupació i desenvolupament, i és per això que actualment tenim inversió pública per valor de 142 milions
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deuros. Els Jocs 2017 i ser referents en làmbit smart city Els Jocs del Mediterrrani ha estat un dels punts
claus de la intervenció de lalcalde. Els Jocs Mediterranis i la Tarragona Smart Mediterranean City són els
grans motors que han de moure el futur immediat de la nostra ciutat per portar-la a un nou nivell, a un nou
paradigma de ciutat, ha remarcat Ballesteros. Lalcalde sha referit als Jocs com un projecte molt important i
els seus beneficis encara ho són més. Els beneficis fiscals aprovats el passat 1 de gener i el finançament
compromès tant per lEstat com per la Generalitat són realitats que garanteixen la viabilitat dels Jocs. Els Jocs
ha afegit- ens permetran millorar el posicionament internacional de Tarragona i exercir el lideratge dun territori
que tindrà en aquests Jocs Mediterranis com una oportunitat de futur. Per últim, lalcalde Ballesteros ha
subratllat que les ciutats trien el seu destí i Tarragona ha triat ser una ciutat moderna, turística, tecnològica,
smart, avesada a lesport i la cultura. Una ciutat referència per al territori que lenvolta i que mira al futur amb
un optimisme fonamentat. Perquè volem i podem millorar. Perquè volem i podem liderar aquesta gran àrea
metropolitana. Perquè volem i podem fer de Tarragona una gran ciutat de la Mediterrània. Ballesteros ha
finalitzat la conferència alludint al seu tradicional optimisme i ha recordat la frase de Churchill: Sóc optimista.
No sembla gaire útil ser una altra cosa
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Ballesteros anuncia bonificacions de fins el 95% en la plusvàlua, lIBI i lIAE per
crear ocupació
Dimecres, 29 de gener de 2014
Josep Fèlix Ballesteros, durant en la conferència Lalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha aprofitat
la conferència anual que organitza la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya que
lAjuntament de Tarragona, per anunciar que a partir daquest 2014 saplicaran mesures amb la voluntat dafavorir
la reactivació econòmica a la ciutat. Al detall, Ballesteros ha exposat que la mesura pretén arribar a una
bonificació màxima del 95% en concepte de la plusvàlua, lIBI i lAIE. En aquest sentit, ha reblat, lobjectiu és
bonificar aquells tributs que fins ara no gaudien de reducció. Actualment són 1.030 els autònoms i emprenedors
que sen poden beneficiar, però esperem que amb aquest avantatge fiscal siguin molts més els que optin per
aquest camí laboral, ha subratllat el batlle tarragoní. Amb aquests avantatges fiscals, lalcalde preveu que més
autònoms optin per aquest camí laboral i que la iniciativa permeti dinamitzar leconomia, incorporant
lautoocupació i fomentant la creació de treball. Mesura pionera Aquesta és una mesura pionera, segons ha
avançat el consistori, perquè no hi ha cap altre ajuntament que hagi posat en marxa aquesta bonificació fiscal;
i sobretot perquè no existeix cap obligació legal per introduir aquest important ajut. Un ajut que, segons ha
afegit Ballesteros, saplicarà en un triple paquet de mesures. En primer lloc, les zones dinnovació i la
dinamització empresarial mitjançant exempcions fiscals; en segon terme, amb un paquet de suport a joves
empresaris i autònoms; i, per últim, un paquet de suport social. Aquestes novedoses mesures suposen un
catàleg de bonificacions en els tributs que redueixen, i molt, les barreres daccés a lactivitat econòmica, ha
afegit lalcalde Ballesteros. A més, tenen un doble objectiu: duna banda, incentivar i ajudar a lemprenedoria;
i duna altra banda, revitalitzar els polígons com poden ser els dEntrevies i Francolí, fomentant la implantació
de noves empreses. Lany de Llevant Entre els altres temes destacats de la conferència de lalcalde, Ballesteros
sha posat entre cella i cella que ara és el moment de Llevant. Un any en què shan de concretar, segons els
desitjos del mateix alcalde, la passarel·la de la platja del Miracle que ha de permetre connectar encara més
la ciutat amb la Mediterrània; el projecte de la Savinosa, la reforma de la zona de Via Augusta; el Parc de les
Lletres Catalanes o el desenvolupament del pla municipal 34, a la zona del Nàstic i la Budallera; a més de
millores en el propi centre cívic Llevant. Lalcalde recorre a Goethe per justificar els temes polèmics Lúnic
home que no sequivoca és aquell que mai no fa res, ha recordat Ballesteros, citant lescriptor alemany Goethe.
Amb aquestes paraules, lalcalde ha obert la porta als temes més candents i polèmics de lactualitat tarragonina,
com el Mercat Central: Hauríem pogut aturar el projecte, reduir-lo a la mínima expressió o simplificar-lo fent
només un rentat de cara. Però vàrem decidir retocar-lo per introduir-hi millores i donar a la ciutat el Mercat
que es mereix, ha sentenciat. Sobre el mercat, Ballesteros ha introduït un nou punt i és que, segurament, la
viabilitat del projecte pot acabar depenent del finançament municipal: Donarem a Tarragona el Mercat Central
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que mereix la seva gent. I ho farem encara que lAjuntament i la ciutat hagin de fer-se càrrec provisionalment
del finançament. Com a contrapunt, lalcalde ha recordat la xifra rècord despectadors assolit lany passat, amb
67.000 persones. Unes dades dassistència que han estat possibles gràcies a lesmentat Teatre de Tarragona,
a més del Metropol, el Camp de Mart i lAntiga Audiència, que conjuntament, sumen més de 3.000 seients
públics. Tarragona és independentista? Un dels altres afers rellevants ha sorgit a les acaballes de la
conferència, en el torn de preguntes per part dels periodistes, en què lalcalde ha hagut de respondre a la
influència del context nacional i la consulta en la política tarragonina. Preguntat per si Tarragona era, a dia
davui, una ciutat independentista, Ballesteros ha respost això: Tarragona és una ciutat magnífica, mediterrània,
oberta al món (). Preguntat de nou, Ballesteros ha assenyalat que la resposta pot tenir molt a veure en funció
de lòptica que es miri: els mitjans de comunicació, les enquestes, la gent, etc. Sobre el fet que lalcalde de
Tarragona estigui en el bàndol de la cúpula del PSC, amb Pere Navarro al capdavant, Ballesteros ha volgut
reiterar un cop més que ell és partidari que es faci una consulta legal i acordada. Lalcalde ha anat més enllà
i fins i tot ha explicat quin Estat imagina: Jo vull unes millors condicions, en el sí de lEstat, i que no tinguem
dèficit fiscal. Seguint en el camp polític, Ballesteros ha respost que ell està disponible per partit, de cara a
les properes eleccions municipals. Uns comicis en què, val a dir, no ha tancat la porta a ningú en matèria de
pactes: Em posaré dacord amb tots aquells que vulguin tirar endavant la ciutat, excepte amb el diable, és clar,
ha ironitzat. Tarragona, lSmart Valley del sud català En el camp de la innovació, la recerca i el desenvolupament,
Ballesteros no ha dubtat en assenyalar que la seva aspiració és convertir el Camp de Tarragona en lSmart
Valley del sud de Catalunya. Una realitat que ha de materialitzar-se a través de la combinació de tres ingredients:
la indústria química, la URV i la sostenibilitat. Per assolir aquest nou status quo, però, Ballesteros ha reconegut
que cal aconseguir que la nostra indústria sigui competitiva en clau energètica. Si el preu de la llum, ha matisat,
no és competitiu, correm el perill que la gran indústria marxi buscant altres indrets amb millors condicions.
Marca de ciutat I ara que està de moda parlar de marca de ciutat, Ballesteros ha basat aquest concepte en
dos blocs principals. Un primer, format per la cultura, el turisme i lesport amb lhoritzó dels Jocs Mediterranis.
Precisament, els Jocs del Mediterrrani ha estat un dels punts claus de la intervenció de lalcalde. Els Jocs
Mediterranis i la Tarragona Smart Mediterranean City són els grans motors que han de moure el futur immediat
de la nostra ciutat per portar-la a un nou nivell, a un nou paradigma de ciutat, ha remarcat. Lalcalde ha recordat
els beneficis fiscals aprovats el passat 1 de gener i el finançament compromès tant per lEstat com per la
Generalitat són realitats que garanteixen la viabilitat dels Jocs. Uns jocs que, ha afegit, ens permetran millorar
el posicionament internacional de Tarragona i exercir el lideratge dun territori que tindrà en aquests Jocs
Mediterranis com una oportunitat de futur. En segon terme, Ballesteros ha significat la marca de ciutat basada
en la tecnologia, làmbit científic i el comercial. En aquest sentit, lalcalde ha lloat la tasca de dos grans actors
del territori, com són la Universitat Rovira i Virgili i el Port de Tarragona. Sobre les possibilitats de creixement,
lalcalde ha ressenyat un com més la necessitat dun tercer fil favorable en clau del Port: La connexió amb el
Corredor de la Mediterrània permetran créixer aquest important motor econòmic de Tarragona. Sense
abandonar el Port, Ballesteros ha recordat la seva imprescindible i necessària unió amb lAEQT, en el conegut
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clúster ChemMed Tarragona que ha de servir per garantir la competitivitat i el futur del sector industrial.
Daquesta connexió, nespera lalcalde, nha de sorgir una eina bàsica de potenciació dun dels grans motors
econòmics de Tarragona i Catalunya. La feina feta Si bé aquests han estat els temes de ciutat més destacats,
Ballesteros ha volgut començar amb un repàs a la feina feta. En aquest camp, sha mostrat especialment
orgullós del Teatre Tarragona: És segurament el projecte que més il·lusió em fa com a alcalde; encara recordo
quan, com a regidor novell, el vaig proposar a Josep M. Recasens I ara és un fet, ha destacat Ballesteros,
més tard, en el torn de preguntes. Entre les fites assolides, Ballesteros tampoc no ha oblidat lEscola Oficial
dIdiomes o el POU
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Lalcalde anuncia bonificacions fiscals per a autònoms i emprenedors que
poden arribar al 95%»
Dimecres, 29 de gener de 2014
Lalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros , ha anunciat durant la conferència anual que organitza la
Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya que lAjuntament de Tarragona aplicarà ja
enguany mesures per facilitar la incorporació a lautocupació, el foment de la creació de treball i la reactivació
econòmica de la ciutat . En concret, lAjuntament aplicarà la bonificació de tributs que fins ara no tenien reducció.
Lobjectiu és la bonificació de tributs que fins ara no tenien reducció. La creació dun sector dinamitzat suposarà
que es podrà arribar a una bonificació màxima del 95% a la plusvàlua, lIBI i lAIE . Actualment són 1.030 els
autònoms i emprenedors que sen poden beneficiar , però esperem que amb aquest avantatge fiscal siguin
molts més els que optin per aquest camí laboral, ha explicat lalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros .
Aquesta és una mesura pionera, perquè no hi ha cap altre ajuntament que hagi posat en marxa aquesta
mesura fiscal, sobretot perquè no existeix cap obligació legal per introduir aquest important ajut. Nosaltres
laplicarem dacord a tres paquets de mesures": Zones dinnovació, dinamització empresarial mitjançant
exempcions fiscals. Paquet de suport a joves empresaris i autònoms. Paquet de suport social. Aquestes
novedoses mesures suposen un catàleg de bonificacions en els tributs que redueixen, i molt, les barreres
daccés a lactivitat econòmica, ha afegit lalcalde Ballesteros. A més, tenen un doble objectiu: duna banda,
incentivar i ajudar a lemprenedoria; i duna altra banda, revitalitzar els polígons com poden ser els dEntrevies
i Francolí, fomentant la implantació de noves empreses. Projectes fets: Teatre Tarragona, lEOI i la comissaria
Sota el Volem i podem, lalcalde de Tarragona ha fet balanç del darrer any de gestió municipal , marcat per la
consecució de projectes importants com el Teatre Tarragona, lEscola Oficial dIdiomes o la nova comissaria
de la Guàrdia Urbana. També hem millorat el centre de la ciutat i els barris de Ponent, i ara estem millorant
Llevant . Hem acomplert i ho seguirem fent, perquè tenim un pla, perquè hem programat tots i cadascun dels
nostres passos en benefici de la ciutat, ha assenyalat. Pel que fa a projectes dun futur immediat ha esmentat
la passarel·la de la platja del Miracle -que connectarà encara més la ciutat amb la Mediterrània- la reforma
de la Via Augusta, el desenvolupament del PM-34 a la zona del Nàstic i la Budallera o l espai que ocuparà
lIkea. Davant un auditori format per 200 persones del món econòmic, financer, social i polític de Tarragona,
lalcalde Ballesteros ha defensat una ciutat amb un enorme potencial cultural, turístic i comercial. Tarragona
sha consolidat com una de les ciutats més segures dEspanya en els últims anys , tant a nivell de seguretat
ciutadana com de mobilitat. I ha afegit: Tarragona també és pionera en la inversió pública. De fet, és una de
les ciutats que més inverteix en obra pública. A Tarragona apostem per projectes que generen ocupació i
desenvolupament, i és per això que actualment tenim inversió pública per valor de 142 milions deuros . Els
Jocs 2017 i ser referents en làmbit smart city Els Jocs del Mediterrrani ha estat un dels punts claus de la
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intervenció de lalcalde. Els Jocs Mediterranis i la Tarragona Smart Mediterranean City són els grans motors
que han de moure el futur immediat de la nostra ciutat per portar-la a un nou nivell, a un nou paradigma de
ciutat, ha remarcat Ballesteros. Lalcalde sha referit als Jocs com un projecte molt important i els seus beneficis
encara ho són més. Els beneficis fiscals aprovats el passat 1 de gener i el finançament compromès tant per
lEstat com per la Generalitat són realitats que garanteixen la viabilitat dels Jocs. Els Jocs ha afegit- ens
permetran millorar el posicionament internacional de Tarragona i exercir el lideratge dun territori que tindrà en
aquests Jocs Mediterranis com una oportunitat de futur. Per últim, lalcalde Ballesteros ha subratllat que les
ciutats trien el seu destí i Tarragona ha triat ser una ciutat moderna, turística, tecnològica, smart, avesada a
lesport i la cultura. Una ciutat referència per al territori que lenvolta i que mira al futur amb un optimisme
fonamentat. Perquè volem i podem millorar. Perquè volem i podem liderar aquesta gran àrea metropolitana.
Perquè volem i podem fer de Tarragona una gran ciutat de la Mediterrània. Text complet de la conferència
'Volem i podem' (PDF).
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