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ÀUDIO Ballesteros, sobre el cas
Inipro:
«Estic absolutament convençut de
la meva innocència»
L'alcalde afirma que té ganes de continuar en el càrrec i anunciarà aquest mes si
es torna a presentar

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, atenent els mitjans de comunicació | ACN

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), ha afirmat aquest divendres que és
?completament innocent? i s'ha mostrat convençut que el cas Inipro s'acabarà arxivant.
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/29039/psc/fer/dimitir/ballesteros/cas/inipro)
Després que el jutge hagi decidit mantenir-lo com a investigat, juntament amb catorze persones
més, Ballesteros ha confirmat que no té intenció de dimitir perquè ?en cap cas hi ha motius? per
fer-ho.
L'alcalde ha afirmat que no es planteja que no s'admetin els recursos que encara pot presentar
abans que es dicti l'obertura del judici oral. Ballesteros s'ha mostrat sorprès pel ?tacticisme?
d'alguns grups de l'oposició i ha celebrat que el seu soci de govern, el PP, hagi garantit que
mantindrà el pacte de govern, almenys de moment. L'alcalde ha acceptat també la demanda de
Cs de convocar un ple extraordinari aquest mes per parlar de quin ha estat el seu paper en el cas
Inipro. A vuit mesos de les eleccions municipals, el batlle també ha assegurat que té ?ganes?
de continuar com a alcalde i que aquest mes anunciarà si es torna a presentar.
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Ballesteros s'ha mostrat confiat que la seva innocència serà ?declarada total i absolutament sense
pegues? perquè no ha comès cap irregularitat. L'alcalde confia que els recursos que presentarà la
defensa prosperaran i l'absoldran dels delictes que el jutge considera que hauria comès:
malversació, prevaricació, suborn, alteració de preus en concurs públics, falsedat documental, tràfic
d'influències, frau i abús en l'exercici de la funció pública.
Escolta l'àudio de Ballesteros: Josep Fèlix Ballesteros parla del cas Inipro
(replaceMe/../../redaccio/arxius/audio/1536934534ALCALDE_INNOCENT_14-09-18.mp3)
Ballesteros carrega contra l'oposició
L'alcalde ha carregat contra l'oposició per actuar, ha dit, amb tacticisme i voluntat de desgast.
Ballesteros ha recordat al portaveu d'ERC, Pau Ricomà, que en precampanya no van utilitzar el fet
que fos investigat ?per un cas greu d'una caixa? i ha lamentat que ara ell recorri a Inipro ?per fer
mal?. Així mateix, el batlle s'ha mostrat sorprès perquè la portaveu de la CUP, Laia Estrada,
encara ?estigui en actiu?, malgrat que és l'única persona ?que ha estat acusada, imputada i
condemnada en la història de l'Ajuntament democràtic?. A més, Ballesteros ha recordat que
l'exalcalde de CiU, Joan Miquel Nadal, també va ser ?imputat, acusat i posat a judici oral?, però
que ?sortosament per ell va demostrar la seva innocència fins al final?.
El batlle ha insistit que està plenament convençut de la seva innocència i que viu el procediment
amb ?moltíssima tranquil·litat?. En aquest sentit, ha afirmat que el cas Inipro no alterarà la seva
voluntat de tornar-se a presentar o no a l'alcaldia de cara al 2019 i ha insistit que ho anunciarà
aquest mes. Ballesteros també ha recordat que ha posat el seu càrrec a disposició de l'executiva
nacional del PSC en dues ocasions i que li han ratificat la confiança. Per tot plegat, el batlle ha
manifestat que no té voluntat de dimitir perquè ?en cap cas hi haurà motius?.
Pel que fa al pacte de govern amb el PP, l'alcalde ha valorat que es garanteix l'estabilitat política i
institucional a la ciutat. Els populars han manifestat que mantindran el suport als socialistes,
almenys fins al moment en què s'acordi una possible obertura de judici oral.
Cal recordar que, a més de l'alcalde, entre els investigats hi ha la regidora i portaveu municipal
del PSC, Begoña Floria i 13 persones més.
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