
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
5 / 2012 

 
 
Srs. / Sres. Assistents: 
 
Alcalde - President: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors/es: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
FORCADELL TORRES, JAUME 
GAMUNDI VILA, ALÍCIA  
JORDÁN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari: 
LINAGE DÍEZ, JOSÉ LUIS 
 
Excusen la seva assistència: 
CHERTÓ ROIG, NÚRIA 
CID GARCIA, ROSA 
 

Tortosa, essent les catorze hores del dia 30 de març 
de dos mil dotze, prèvia convocatòria girada a 
l'efecte, es reuneixen en primera convocatòria, al 
Saló de Sessions de la Casa Consistorial, els 
membres de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Tortosa 
que al marge es relacionen, a l’objecte de realitzar 
sessió extraordinària i urgent sota el següent 
 
 

 
Motiu de la urgència: Adoptar acord abans del 31 de març d’aprovació del Pla d’ajustament previst al Reial 
Decret Llei 4/2012 de 24 de febrer. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
1r – Ratificació del caràcter urgent de la sessió. 
 

SERVEIS CENTRALS 
 

2n – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació del Pla d’ajustament per al període 2012 - 2022.  
 
3r – Dació de comptes al Ple de la relació certificada al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 

d’obligacions pendents de pagament a proveïdors. 
 



*-*-* 
 
La Presidència declara oberta la sessió, procedint-se a continuació a tractar-se els punts inclosos a l'Ordre 
del Dia: 

 
PRESIDÈNCIA 

 
 

01 – RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Prèvia vènia de la Presidència, pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que des del seu grup 
municipal volen fer un comentari, una petita queixa que volen que consti en acta, ja que són diverses les 
vegades que se’ls dona una informació molt important en molt poc temps d’anticipació. 
 
Concretament ahir per la tarda, a les sis de la tarda, tot un grapat d’informació per portar-ho en menys de 
20 hores al Ple extraordinari. És materialment impossible, al menys en el meu cas, tenir temps per 
estudiar tota aquesta informació en tant poc temps. Concretament en aquest cas perquè són números 
que es coneixien feia dies i també coneixíeu les condicions del préstec que s’havia de demanar o que 
caldrà demanar. 
 
Llavors, la nostra queixa és més aviat amb un tema de que sol·licitem que les informacions se’ns donin 
una mica més anticipadament. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament, el Sr. Alcalde pren la paraula per contestar que en tot cas, en d’altres ocasions no ho sap, 
però en aquesta que és la que el Sr. Casanova l’interpel·la li contestarà.  
 
Tant de bo li haguéssim pogut facilitar aquesta informació que tampoc no teníem nosaltres. Això ve marcat 
per uns “tempos” que ens ha estat impossible fer-los abans. Jo el dilluns pel matí vaig parlar amb tots els 
portaveus, els vaig fer saber que utilitzaríem aquest calendari, la comissió s’hagués pogut celebrar pel 
matí, a últimes hores del matí, saben que ahir era vaga general, els regidors evidentment no tenim dret a 
vaga però hi havia algun regidor que m’havia mostrat l’interès en poder assistir a les concentracions i 
manifestacions i vam dir bé, doncs, les que estan convocades estan convocades, però si hem de fer 
alguna convocatòria extraordinària la farem a primera hora de la tarda. No eren les sis de la tarda, eren les 
quatre de la tarda, no discutirem dos hores de diferència ara i vam facilitar la informació tant prompte com 
l’hem tinguda. Ja els hi vaig dir el dilluns que això seria així. L’informe de la intervenció estava el dimecres 
a les deu de la nit i es va preparar aquesta informació. Tant de bo hagués tingut vostè més temps per 
poder estudiar la informació i tant de bo, els serveis tècnics, la regidora i jo mateix haguéssim tingut més 
temps per poder elaborar un pla d’ajustament que, malgrat s’havia anunciat amb un mes d’antelació, 
perquè va sortir publicat, fins el dia 20 no va sortir la publicació del contingut del pla i crec recordar que 
fins dijous de la setmana passada, fa una setmana, no teníem l’aplicació excel que és la que havia de fer-
se servir per validar això. 
 
Segurament no. Té raó en que hauríem d’haver tingut més temps per poder mirar-se la informació. També 
tinc raó jo que hagués tingut més temps la gent de la casa per a fer-ho. 
 
Tanmateix, ara aquí el que estem votant és la urgència del Ple i el Ple no s’havia convocat amb antelació, 
amb les 48 hores que marca la llei, no perquè no sabéssim que havíem de fer el Ple, que ja els vaig 
avançar jo el dia i hora el dilluns, sinó perquè no estava dictaminat. I no estava dictaminat perquè no 
teníem la informació abans. Per tant, el motiu de la urgència és aquest, ara, consta en acta la seva petició 
i consta en acta també el meu raonament. 
 
Jo li dono la paraula, Sr. Casanova, però ja li dic que no entrarem en cap discussió i procedirem a la 
votació. 
 



Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova, per manifestar molt breument que, un cop dit el que volíem dir, 
ens abstindrem en aquest punt. 
 
 

*-*-* 
 
Per la Presidència se sotmet a votació la urgència de la sessió, que és aprovada amb divuit vots a favor, 
corresponents als regidors dels grups municipals de CiU (11), PSC (2), ERC (2), IETE (2) i PP (1) i una 
abstenció corresponent al regidor del grup municipal PxC. 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació el Sr. Alcalde pren la paraula per explicar que el Ple té dos punts de l’ordre del dia, que són 
el dictamen de la proposta d’acord de l’aprovació i la dació de comptes. La dació de comptes simplement 
serà una dació de comptes i si hi ha alguna intervenció respecte a, no tant a la dació de comptes, sobre el 
contingut, l’incorporen al segon punt de l’ordre del dia, que és el dictamen d’aprovació de proposta del pla 
d’ajustament del període 2012 – 2022, és una formulació que fem aquí i que el Ministeri té un mes per a 
poder-la validar. 
 
En tot cas, per fer una presentació relativament breu del pla i, en tot cas, després hi hauran intervencions i 
hi hauran els torns de rèpliques corresponents. Té la paraula la Sra. Matilde Villarroya. 
 

 
 

SERVEIS CENTRALS 
 

02 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA D’AJUSTAMENT PER AL PERÍODE 2012 - 
2022.  
 
Per la Regidora de Serveis Centrals i setena Tinenta d’Alcalde, Sra. Matilde Villarroya Martínez, se sotmet a 
debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’expedient instruït per a l’elaboració i aprovació del Pla d’ajustament previst en l’article 7 del Reial 
Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments 
necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats 
locals, amb l’informe favorable de l’Interventor. 
 
Atès allò establert en l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
Atès allò establert sobre el model de pla d’ajustament en l’Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual 
s’aproven el model de certificat individual, el model per a la seva sol·licitud i el model de pla d’ajustament, 
previstos en el Reial Decret Llei 4/2012. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 29 de 
març de 2012.  
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el Pla d’ajustament d’aquest Ajuntament per al període 2012-2022, de conformitat amb 
l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i 
procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de 



les entitats locals, el qual s’inclou en l’annex del present acord. 
 
Segon.- Aquest Ajuntament es compromet: 
 
a) A adoptar les mesures previstes en el Pla d’ajustament per garantir l’estabilitat pressupostària, límits 

de deute i els terminis de pagament als proveïdors, durant el període 2012-2022. 
 
b) A aplicar les mesures indicades en aquest Pla d’ajustament. 
 
c) A lliurar tota la informació que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques consideri necessària 

per al seguiment del compliment d’aquest Pla d’ajustament, així com qualsevol altra informació 
addicional que es consideri precisa per garantir el compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, els límits de deute públic i les obligacions de pagament als proveïdors. 

 
Tercer.- Lliurar el Pla d’ajustament objecte del present acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques“. 

 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Villarroya 
Prossegueix la Sra. Villarroya per explicar que  es tracta d’un pla d’ajust a 10 anys, una mica complicat 
com la majoria de vostès saben i que el Sr. Alcalde va estar ahir explicant durant dos hores. 
 
M’agradaria remarcar que hem tingut 7 dies hàbils per fer aquest pla d’ajust. És un pla d’ajust de 10 anys, 
en 7 dies, la veritat és que ha sigut molt complicat. I s’ha d’agrair als nostres serveis tècnics la participació 
i implicació en aquesta elaboració. 
 
Per començar, explicar-los una mica que és això del pla d’ajust. El pla d’ajust és una imposició del Govern 
de Madrid com a conseqüència del préstec que obliga als ajuntaments a demanar a l’hora de declarar 
quins són els seus deutes amb els proveïdors. Vostès saben que els deutes amb els proveïdors 
ascendeixen a una quantitat de 13 milions d’euros en total, tant Ajuntament com totes les empreses i tots 
els seus organismes autònoms. Aquests 13 milions d’euros segurament no serà la quantitat final, entre 
altres coses perquè, per exemple, Gesat ja ens ha garantit que el seu deute ja quedarà cobert, que són 
600.000 €, per lo tant la quantitat del nostre, del préstec serà 12 milions i escaig, és possible que fins i tot 
sigui menys, però la nostra previsió l’hem de fer sobre aquests 13 milions d’euros. Per lo tant, el nostre pla 
parteix d’això. 
 
A l’hora de plantejar aquest pla, també abans de fer-ho m’agradaria fer menció de que l’Ajuntament té una 
sèrie de drets reconeguts pendents de cobrar per sobre de 14 milions d’euros, només d’Ajuntament, ja no 
parlo de les seves empreses ni organismes, parlo d’Ajuntament. Per lo tant, si cobréssim aquests 14 
milions d’euros en el seu moment, evidentment, no hauríem de fer tota aquesta operació que ens ve 
imposada, reitero. 
 
Bé, per a explicar aquest pla d’ajust, el que intenta és obligar-nos a complir, en 10 anys, amb els ràtios 
principalment d’estalvi net i d’estabilitat pressupostària que són els correctes, per lo tant tindrà un estalvi 
net per sobre de zero. 
 
Per a plantejar aquest pla l’Ajuntament ha partit d’una sèrie de premisses, abans els hi explicava. Són una 
sèrie de premisses i la primera sobre les que hem partit és el principi de responsabilitat. Aquest pla és a 
10 anys. Entenem que fer un previsió de quins seran els IPC’s, quins seran els ingressos a 10 anys és molt 
complicada, per lo tant nosaltres el que fem és intentar absorbir tot el gruix de les mesures durant el 
nostre mandat, de manera que com veuran després quan jo els hi explicaré, tots els ajustos es concentren 
fins a l’any 2015, que serà al final d’aquest mandat, de manera que així exercim una responsabilitat de no 
traslladar a posteriors governs deutes que nosaltres estiguéssim contraent. Una altra premissa que voldria 
dir-los-hi és que els deures ja els havíem començat a fer, moltes de les mesures que vostès veuran 

 



aplicades al nostre pla d’ajust ja es van prendre durant l’any 2011. Amb l’aprovació de les ordenances que 
es van fer al 2011 per al 2012 moltes d’aquestes mesures ja estaven preses. I algunes mesures de 
reducció de la despesa també veuran que nosaltres ja les vam començar a prendre i s’estan aplicant al 
pressupost 2012 perquè així ja estava aprovat. 
 
Un altre dels plantejaments, de les premisses importants que ens hem fixat és no deixar l’Ajuntament més 
endeutat del que ens el vam trobar, per lo tant, aquesta també és una premissa a tenir en compte. 
Nosaltres al 2007 vam trobar un deute viu a l’Ajuntament i el que volem és que al 2015 aquest deute viu 
sigui inferior al que nosaltres ens vam trobar. Havent desenvolupat una llei de barris amb una inversió 
superior als 19 milions d’euros a la ciutat de Tortosa i totes les altres inversions realitzades, per lo tant, és 
un principi de responsabilitat de no incrementar el deute viu a final del nostre mandat. 
 
I, finalment, una altre dels aspectes que vull mencionar per a fer aquest pla d’ajust és que veuran que no 
surten les inversions. Algú pot plantejar-me: Això vol dir que no es faran inversions a la ciutat de Tortosa? 
No, això no vol dir això. Això el que vol dir és que les inversions previstes per a aquest mandat quedaven 
totes cobertes a través d’un finançament afectat, estem parlant de 13 milions d’euros i, d’altra banda, al 
llarg de tot aquest pla d’ajust això va generant un estalvi net que després pot ser utilitzat per a fer-se 
inversions. Per lo tant, aquestes són les premisses sobre les que nosaltres hem partit per elaborar aquest 
pla d’ajust. 
 
Vaig a explicar una mica en què consisteix el pla d’ajust. El pla d’ajust lo primer que ens fan és calcular 
quins seran els ingressos que nosaltres preveiem. Aquí hi ha una diferència important en quan fem el 
pressupost, és molt més restrictiva. Nosaltres sempre quan fem el pressupost, com tots els ajuntaments, 
es fan sobre els drets reconeguts, es a dir, sobre nosaltres el que tenim, el que sabem que se’ns pagarà. 
Avui en dia el pla d’ajust el que ens obliga és a fer-lo sobre l’efectivament recaptat i per a fer això ho mirà a 
partir dels anys 2009, 2010 i 2011, i mira que ha passat. Què ens trobem ? Doncs ens trobem que, 
malgrat normalment sempre la tendència de ser a l’alça, ens trobem que en el nostre cas, al haver una 
gran disminució en tot el que són les aportacions de tributs de l’Estat, que ens ha baixat en dos milions i 
mig d’euros en aquest període i, a la vegada, al no haver cobrat les subvencions que ens toca, hi ha una 
disminució del nostre pressupost d’ingressos i, per lo tant, hi ha un factor corrector que s’ha d’aplicar als 
drets reconeguts per a l’any 2012, el qual ens fa baixar el nostre pressupost d’ingressos en un 5%. Per lo 
tant, veuran que hi ha un decrement amb el que nosaltres teníem pressupostat. I evidentment s’han 
d’incorporar tot el que correspon a la despesa, a les amortitzacions i interessos corresponents al préstec, 
per lo tant, el que hem de fer és fer una sèrie d’ajustos per poder fer front a la despesa i adaptar les 
nostres despeses a estos ingressos. 
 
La xifra que tenim d’ingressos són 29.856.000 amb 25 euros, d’acord?, per al 2012. I això fa que 
haguéssim d’ajustar les nostres despeses. Quins ajustos són els que nosaltres farem? Doncs això ja és un 
tema més polític i per lo tant vaig a passar a explicar-los-hi. 
 
Pel que fa referència als ajustos d’ingressos, la majoria de les mesures que es prenen ja estan preses avui 
en dia. Hi ha una part de mesures corresponents a la modificació d’ordenances municipals, que ja s’han 
aplicat al 2012 en la mesura de modular tot el que són exempcions i bonificacions, o sigui, donar-se a les 
persones que realment ho necessiten. 
 
Hi ha una altra mesura important que és la potenciació de la inspecció efectiva a nivell tributari, és a dir, 
hem fet unes revisions de padrons de manera que s’estan incorporant uns ingressos superiors als que 
teníem previstos per detecció de frau, de persones que no estaven tributant amb el que tenien que 
tributar. A més a més, una altra de les mesures és que al 2008, anticipant-nos ja a tot això, el que es va 
demanar és una revisió dels valors cadastrals del nostra Ajuntament. Nosaltres tenim els nostres 
immobles amb valors cadastrals molt més baixos del que els hi correspon i, fins i tot, tenim immobles que 
estan en zona urbana i que encara consten com a zona rústica, per tant, tota aquesta actualització és una 
altra de les mesures que s’ha sol·licitat i que, demanant-ho al 2008, entrarà en vigor al 2013 i al 2015. I a 
més a més, per a finalitzar, entre les mesures també un ajustament de les taxes i els serveis als costos 
reals dels serveis que es dóna.  
 



Amb tot això hem intentat incrementar els nostres ingressos al màxim. Entenem que aquesta és una 
previsió molt realista. Ens obliga a fer-ho així des del govern central i entenem que és una previsió molt 
prudent però ja ens va bé, o sigui, volen que sigui prudent. És possible que els ingressos siguin superiors, 
però el que no volem és tirar per dalt i que després ens toqui reduir. Ja que ho fem, fem-ho amb un criteri 
de prudència. 
 
Prèviament això ens ha portat a tenir que ajustar molt més les despeses. Pel que fa referència a les 
mesures de les despeses que prendrem, la primera és una mesura que nosaltres ja hem pres en aquest 
Ajuntament i que al seu volum ja està pres, pràcticament, a hores d’ara, que és el tema de reducció de 
costos de personal. El tema de reducció de costos de personal, en termes d’amortització de llocs de 
treball, ja saben que en el seu moment es va fer aquí a l’Ajuntament de Tortosa, i ens estem plantejant 
reduccions de jornades. Tema d’interins, el tema de reducció d’assistències de regidors o, la mesura més 
important i que es manté constant fins a l’any 2022, que és la de no cobrir les baixes per jubilació. Això vol 
dir que el govern que hi hagi al 2020 no ho podrà fer? Evidentment podrà fer el que vulgui, però les 
mesures que avui en dia es plantegen, si després s’ho pot permetre cobrir-les, ja ho farà, però nosaltres el 
que estem plantejant és per poder donar les xifres que ens toca avui en dia i a 2015. 
 
Després, una altra de les mesures que es pren en tema de despeses és la reducció de l’estructura 
organitzativa en la línia del que ja ens proposen des del govern central i que recolza també el nostre 
interventor, i que ja hem iniciat. Com vostès saben, hi ha una tendència a fer desaparèixer els organismes 
autònoms i en aquests cas l’Imact i Fires també desapareixerà i passarà a integrar-se dintre de 
l’Ajuntament de Tortosa. I d’altra banda, algunes de les societats, com és el cas de Tortosa Innova i Tortosa 
Media, també refaran la seva forma de gestió per poder modificar i millor l’eficiència i la gestió. I això el 
que ens permetrà serà estalvis en aquesta gestió i, a més a més, aprofitament de sinèrgies entre els 
diferents departaments. 
 
Bé, altres mesures que tenim són mesures com per exemple la reducció d’actuacions en el tema de 
Foment, en el tema d’aportació de subvenció al teixit associatiu, el tema de reducció de les actuacions 
culturals, reducció d’actuacions en festes i fires o reduccions en el transport públic, que són actuacions 
que es prendran. M’agradaria fer menció que aquestes reduccions corresponen, moltes d’elles, a 
competències impròpies de l’Ajuntament de Tortosa, o sigui, que l’Ajuntament de Tortosa està fent per 
compte dels ciutadans però que no li corresponen pròpiament. Són aquestes competències que hem anat 
assumint i que algunes d’elles, en època de bonança, és molt tenir-les però en època de contenció, doncs, 
s’han d’anar reduint. 
 
Finalment, altres despeses que també es reduiran és el tema de lloguers, tema de consumibles, millorar 
l’eficiència de l’enllumenat públic, tot això ho poden veure al seu detall i, com poden veure, aquest conjunt 
de mesures constitueix un pla molt ambiciós, un pla molt restrictiu i que abans de finalitzar m’agradaria 
deixar com a missatge positiu que té aquest pla que és, no només facilitar arribar els diners als proveïdors, 
sinó que crec que per nosaltres, des del nostre punt de vista, ens obliga a revisar-ho tot i plantejar-nos de 
zero molts dels serveis que estem donant i moltes de les actuacions, per lo tant, és el moment 
d’optimitzar, o sigui, volem acabar donant una visió positiva d’aquest pla. Ens ajudarà a millorar el servei 
de l’Ajuntament i a optimitzar-lo. 
 
Finalment, i amb el permís de l’Alcalde, m’agradaria agrair la col·laboració i el treball realitzat pel director 
tècnic, interventor, tresorer i tècnica econòmica de l’Ajuntament per l’esforç realitzat en la preparació 
d’aquest pla en tan poc temps. Fer-ho extensiu també als seus serveis de l’àrea de Serveis Centrals i, 
d’altra banda, agrair també a tot el personal de l’Ajuntament la col·laboració i la implicació per a la 
reducció de la despesa i la seva participació en la millora de la gestió. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que som aquí per tractar el pla d’ajust, el que 
degut a la situació econòmica del nostre Ajuntament ens obliga el nou govern central. 
 
Des del grup municipal de Plataforma volem tractar el tema des de 3 punts. El punt 1 seria les mesures 
respecte als ingressos. Veiem que aquest pla preveu tota una sèrie de pujades d’impostos municipals, com 



ja estem patint l’any 2012, i que continuaran pujant els propers anys fins a suposar un augment lineal del 
3% durant tota la vigència del pla. Evidentment, no podem estar d’acord que en una situació tan complexa 
com la que tenim, ciutadans sense feina, salaris a la baixa, condicions laborals a la baixa, no podem donar 
suport a un pla com aquest. 
 
El segon punt serien les mesures respecte als ingressos. Tampoc no podem estar d’acord en un pla que 
preveu reduir personal al nostre Ajuntament, no cobrir la gent que es jubila, això no ens sembla raonable. 
Cal que l’Ajuntament tingui la plantilla necessària per atendre als ciutadans, ni més ni menys. 
 
Per altra banda, i en això si que estem d’acord, és amb l’extinció i liquidació dels organismes autònoms i el 
canvi de gestió de les societats mercantils municipals, ja que no pot ser que siguin un pou sense fons com 
han estat fins ara. 
 
També estem d’acord amb la reducció de les prestacions de serveis de tipus no obligatori per al nostre 
Ajuntament, ja que són un altre pou sense fons i, si l’actual situació econòmica no ens ho permet fer, cal 
fer la reducció convenient i a la vegada el que hauríem d’aplicar és la mateixa mesura per a totes aquelles 
prestacions que no són responsabilitat dels ajuntaments i per a les que, evidentment, no hi ha pressupost, 
siguin les que siguin. Si no hi ha pressupost, no es poden donar. També, a la vegada, volem que 
l’Ajuntament exigeixi el pagament immediat de totes les subvencions pendents de cobrar per aquestes 
prestacions que l’Ajuntament ha donat sense tenir-ne cap obligació i que nosaltres creiem que a partir 
d’ara no s’hauríem de donar més. 
 
El punt tres és respecte a l’endeutament que l’Ajuntament es veu obligat a fer per poder pagar les factures 
pendents, 4.000.000€ de l’Ajuntament i 8.000.000€ de les empreses municipals. Això suposarà un crèdit 
aproximat d’entre 12 i 13 milions d’euros, segons les condicions que marca el govern central, 10 anys de 
termini amb 2 anys de carència i al 5%. Volem recalcar que aquesta operació ens compromet a pagar 
50.000€ al mes els 2 anys de carència i desprès més de 100.000€ al mes durant els 8 anys de retornar 
capital i interessos. Tot això amb una important reducció dels ingressos, ja que l’economia està aturada i 
no sabem fins quan. Llavors, aquest pagament més la resta de crèdits que l’Ajuntament ja està pagant, 
suposa una reducció molt important dels diners disponibles de l’Ajuntament i això queda, el fotut de tot 
això és que això quedarà reduït durant els propers 10 anys, tot i la greu pujada d’impostos que ens espera. 
 
Per altra banda, i ja per finalitzar la nostra intervenció, volem recordar que segons informació aportada pel 
senyor Alcalde i la senyora Villarroya, ens diuen, ens van dir que el deute de l’Ajuntament a l’any 2007 era 
d’uns espectaculars 39.000.000€. Segons aquest pla d’ajust l’any 2015, vuit anys després i un cop 
finalitzada la legislatura actual, el deute continuarà essent els mateix: 39.000.000€, però amb menys 
diners disponibles, amb menys marge de maniobra, amb més impostos municipals i més cars, amb menys 
personal, amb pitjors condicions laborals i amb un préstec que encara quedarà per pagar dos legislatures 
més.  
 
No votarem en contra, ja que la necessitat de fer un pla d’ajust ens ve marcada pel govern central i aquí no 
hi ha res a dir, però no estem d’acord amb això que vostès ens han presentat. Ens abstindrem. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau per manifestar, en primer lloc, la seva felicitació a la regidoria i 
als funcionaris de l’administració municipal, de l’Ajuntament, per la feina i l’esforç que han fet, que és 
evident. 
 
En segon lloc, m’uneixo a la queixa en quan a la rapidesa en què se’ns demana haver preparat una 
oposició a un text que ens l’han donat feia poques hores i sobre això entenc tots els problemes que es 
plantegen però bé, no em lleva de presentar aquesta queixa i que en altres vegades, perquè ja en portem 
vàries, doncs no passi així,. Se’ns doni la documentació, ens doni temps per anar a “cotejar” aquesta 
documentació als òrgans municipals corresponents, però amb un temps suficients per a fer un treball 
mínimament acceptable. 
 
En segon lloc jo crec que el pla, com bé ha dit la regidora, és a 10 anys que bé, ja veurem el que passarà 



d’aquí a 10 anys, ja veurem si tots aquests números i aquest pla serà el que serà. Jo crec que és un 
termini el que ha posat el Govern bastant llarg, però bé, és un termini que està així i veurem el que 
passarà amb tipus d’interès. 
 
Jo estic a favor del pla d’ajust que ha imposat el govern central als ajuntaments. Hi havia que ficar ordre 
d’una vegada a la gestió municipal que en molts d’ajuntament, doncs la veritat, no tenia una gestió prou 
seriosa i prou realista. La prova és que molts ajuntaments, entre ells el nostre, té un deute, un 
endeutament bastant important i que condiciona tota la seva activitat i la condicionarà en els propers 
anys. El pla d’ajust el que ha pretès i crec jo que pretén és d’insuflar responsabilitat a la gestió municipal. 
Si que, per una part, crearà més deute i ficarà i fica als ajuntaments en una situació més difícil, però 
també és veritat que obliga a una gestió municipal, des del punt de vista econòmic, molt més acurada, 
molt més responsable i no hem d’oblidar que ajuda als proveïdors, que aquesta és també una part 
important de la mesura del pla d’ajust, ajuda als proveïdors a tirar endavant, ens dona liquiditat i insufla 
diners al sistema i a la circulació econòmica. 
 
El deute de l’Ajuntament de Tortosa sempre, ho diré clar, no és que vagi perdut però vaig molt desorientat. 
Jo voldria que se’ns diguessin, exactament, quines són les partides de deute, però dels diferents deutes 
que té, o sigui, “no, no, això no és deute perquè no està conceptualitzat com a tal”. No, no, a mi digui’m el 
què devem i amb les diferents condicions. 
 
Crec que el pla aquest, les mesures de retallades des del punt de vista d’apujar ingressos i baixar 
despeses que ens ha fet la regidoria, doncs bé, està bé però ja les havien plantejat al fer el pressupost del 
2012 la majoria d’elles, per exemple, a nivell d’ingressos el pla d’ajust es basa, pràcticament, en millorar 
la inspecció, cosa que em pareix molt bé, vull dir que no ho dic en pla de crítica. Però bé, això ja ho havien 
plantejat, i molt bé, al discutir el pressupost d’aquest any. 
 
Amb el tema de retallades jo també veig que, pràcticament, les retallades recauen sobre el tema de 
personal, amortització de places, acomiadament d’interins, etc., etc. Veig aquí que es redueixen 601.000€ 
en la partida de personal. Bé, doncs si i no perquè la situació econòmica per a la gent en general és molt 
dura i jo crec que tindríem que ser la partida que menys, menys suportés el greuge que suposa la crisis 
econòmica a nivell d’ajuntament. 
 
En general jo, pel tema que he dit al principi, perquè realment per a fer un anàlisi mitjanament acurat del 
que se’ns ha donat, ahir de 16h. a 18h. vam estar aquí, per la nit se’ns convocava, a les 19.15h., per avui 
a les 14h., cert és que l’Alcalde ens va avisar personalment, però oficialment no i clar, no et dóna ni temps 
per fer, però en base al que he dit, la posició del Partit Popular serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Seguidament pren la paraula el Sr. Forcadell, manifestant per començar la seva queixa. No tant en relació 
als terminis d’aquesta convocatòria concreta, entenem la urgència i entenem que això s’ha de fer i que és 
un tràmit obligatori que s’ha de passar i també entenem la complexitat del procés per a preparar aquest 
pla d’ajust i, per tant també, no només entenem la urgència sinó que aprofitem per felicitar a l’àrea i als 
serveis tècnics per la feina que han hagut de fer. Ara bé, aprofito també aquesta intervenció per a 
lamentar que hagi hagut de venir un decret de Madrid per a conèixer determinada informació de com 
estan les finances d’aquest Ajuntament. Si, si, ja poden dir el que vulguin els membres del govern perquè 
jo, i aquí hi ha diversos testimonis, tots els membres de la comissió d’Hisenda que saben que jo 15 dies 
tot just abans de sortir el decret vaig plantejar la necessitat d’iniciar un diàleg a la comissió, seriós i vaig 
fer un oferiment concret a la regidora que, evidentment, va ser rebutjat. Finalment i per desgràcia ha 
vingut el decret i s’han vist obligats a explicar als grups de l’oposició i a la ciutadania allò que no hi havia 
manera que expliquessin, que és quants diners devem als nostres proveïdors. I encara no hem acabat, 
perquè aquí hi ha una part, els 13.000.000€ que s’han fet públics són una part. Falta una altra part que 
aprofito, que ja que estem en aquesta tessitura, facin un exercici de transparència i iniciem el diàleg que ja 
fa temps que haurien d’haver d’iniciat sobre el conjunt de les finances municipals i del qual el pla d’ajust, 
amb el poc temps que hem tingut per a mirar-lo, sembla que dóna alguna pista però encara queden 
bastants interrogants per resoldre, entre ells, com s’ha dit aquí també, quina és la composició dels crèdits 
que tenim contra altres administracions, això ja ho vam estar comentant ahir i espero que en els propers 



dies puguem avançar, d’un estudi ràpid del pla d’ajust sembla desprendre’s que hi ha un part  d’aquest 
gairebé 14.000.000€ que tenim com a drets reconeguts, que no tenim l’expectativa de cobrar-los o com a 
mínim això es desprèn del fet de que durant els pròxims 3-4 anys es recuperarà part d’aquest deute , però 
que després s’estabilitza en els 7.000.000€, això és producte, com dic, de la manca d’informació, però 
també que ens expliquin què més devem, perquè això és el que devem a proveïdors privats, deurem altres 
coses també a consorcis públics i  no poc. Això s’han oblidat de dir-ho i estaria molt bé conèixer-ho. 
 
També hauríem de tenir en compte que durant el primer trimestre d’enguany també hem acumulat més 
deute i que, per tant, ja tenim 3 o 4 milions d’euros més pendents, perquè recordem que aquests 
13.000.000€ a proveïdors van estrictament fins al 31 de desembre i d’enguany, evidentment,  no hem 
pagat res. 
 
Hem arribat fins aquí, hem arribat fins al crèdit de 13.000.000€ o de 12 milions i pico, ja veurem de quant 
és, però això és un capítol més d’un rosari que han sigut els seus mandats, de pedaços per anar tapant 
forats. Vam començar al 2008 tapant els forats que vostès van rebre, van fer un préstec a llarg termini de 
2.000.000€ per acabar amb els deutes a proveïdors, per acabar amb l’extrajudicial, etc., fins aquí més o 
menys d’acord, perquè a primers del 2008 ni portaven ni un any i, per tant, és comprensible. però ja a 
l’any 2010 venem l’Empresa Municipal de Serveis Públics per 9.000.000€, 3.000.000€ d’aquests 
9.000.000€ van a tapar un crèdit que tenia la pròpia Empresa Municipal de Serveis Públics per a la 
construcció del recinte firal, però el demés com que no va tocar ni la caixa i no es va fer cap actuació, 
pràcticament tot va anar ja a tapar forats a l’any 2010, no només això sinó que l’any passat hem de fer ja 
un primer crèdit ICO d’1.350.000€ per a pagar a proveïdors de finals de l’any 2010. Dic un altre capítol en 
aquest rosari d’anar tapant forats i ara ja, ara ha vingut lo gros. Ara ha vingut lo gros que és destapar un 
deute amb proveïdors, que intuíem però del que no teníem confirmació, que ens porta a fer un crèdit que 
potser no arribarà als 13.000.000€, es pot quedar en uns 12.400.000€, 12.500.000€ que Déu n’hi do, 
més de 2.000 milions de pessetes penjades a proveïdors, Déu n’hi do. Quan un compara el cas de Tortosa, 
amb les dimensions de Tortosa, amb el que és Tortosa amb el que ha passat a altres ciutats molt més 
grans que nosaltres, com Tarragona que en deu 16.000.000€ o més petites com Amposta que no arriba a 
2.000.000€, un diu “home, pos potser a Tortosa s’ha fet pitjor que a altres llocs”. Bastant pitjor que a 
altres llocs perquè realment la xifra és escandalosa, hi ho repeteixo, la xifra és absolutament escandalosa. 
 
I ara ens presenten el pla d’ajust amb certa incomoditat perquè és un pla d’ajust que certifica la seva 
mala gestió econòmica, o sigui, estampem ja el segell, hem de presentar papers i hem de dir “l’Ajuntament 
de Tortosa bat rècords. L’Ajuntament de Tortosa està fent història”, amb un pla d’ajust que ens situarà de 
manera immediata en uns 56.000.000€ de deute, 56.000.000€ de deute, ho repeteixo. Vostès en van 
trobar 39.000.000, d’acord, doncs ara estem en 56.000.000€ i encara no ho hem pagat tot, encara no ho 
hem pagat tot. Devem bastantes més coses i devem, entre altres coses, ja aquest primer trimestre de l’any 
als mateixos proveïdors que han aguantat estoicament aquests 13.000.000€ d’impagats de l’Ajuntament 
de Tortosa. La noticia bona, primera, que els proveïdors cobraran. Segona, que això es tan bèstia que pot 
tenir inclús efectes positius en l’economia tortosina, pot tenir cert, es pot revifar inclús l’economia Tortosa 
si finalment aconseguim que els nostres proveïdors cobren. 
 
I ara passem a contraure un deute a llarg termini que ens asfixia, ens asfixia completament. O sigui, 
entrem en fase vegetal, aquest Ajuntament entra en fase vegetal. Cobrar, pagar, cobrar, pagar, no dic que 
féssim molta cosa més fins ara però és que no podem fer res, és que no tenim cap marge de maniobra, és 
que no podem fer absolutament res i dificultats tindrem per a pagar les quotes del que devem. Diuen “no, 
es que ens deuen 14.000.000 €”, insisteixo, detall d’aquests 14.000.000€ i a veure quina part d’aquests 
14.000.000€ és segura que la cobrarem. Però no és que ens deguin 14.000.000€ i nosaltres en devem 
13.000.000€, no. Tretze és a proveïdors privats fins a 31/12, però aquí queden més històries i, entre 
altres, 3.000.000€ segurament del que portem d’any, per tant, no simplifiquem la cosa i intentem 
transmetre informació en una certa transparència. 
 
A partir d’aquí i com a conseqüència, insisteixo, d’aquesta mala gestió econòmica que farà que això que ja 
devia l’Ajuntament ens costi més car, perquè és un crèdit això. O sigui, el que devíem als nostres 
proveïdors es pagarà amb un crèdit amb un mínim d’un 5% d’interès anual, per tant, pagarem més car 
aquells serveis que de moment havíem impagat i això ho pagarem amb els impostos dels tortosins i de les 



tortosines, insisteixo, com a conseqüència d’una mala gestió econòmica. Però es que a més a més venen 
una sèrie de mesures que, com ja s’ha dit aquí, ja van incorporades en bona part al pressupost de l’any 
2012, pressupost que no vam compartir i, per tant, no compartim aquestes mesures, creiem que hi havia 
altres coses a fer i sobretot altres maneres de fer-ho però, com sempre, no es va comptar amb els grups 
de l’oposició per a intentar discutir sobre com resoldre els nostres problemes com a Ajuntament i, per tant, 
vostès han generat el problema, vostès proposen unes determinades mesures per a solucionar-ho, 
mesures que ja dic que no compartim, per tant tampoc compartirem en aquesta part, diguem, el pla 
d’ajust, tot i com ja comentarem després, la nostra votació serà d’abstenció per un tema de responsabilitat 
fonamentalment. 
 
En endavant i davant de la situació que han generat en aquest Ajuntament, ja dic, situació històrica. Jo 
crec que haver de fer un préstec de 13.000.000€ només per a tapar forats és històric. Sentit comú, sentit 
comú, en endavant sentit comú. Compte amb aquelles operacions que ens resten ingressos, que n’hi ha i 
n’hi ha en marxa i n’hi ha que som a temps de corregir-les. Hi ha operacions que ja no tenen, que ja són 
irreversibles, com el de la venda de la meitat de l’empresa d’aigües que, en aquests 25 pròxims anys, ens 
fa perdre diners en relació al que hauríem guanyat si no haguéssim privatitzat. Aquesta ja està feta, 
d’acord, no miréssim més enrera. Compte en aquelles operacions que ens resten capacitat econòmica i 
ingressos i, sobretot, compte amb aquelles operacions que ens poden generar unes despeses que 
difícilment podrem assumir. I en aquest sentit els demano responsabilitat. Em sembla molt bé que pateixin 
ajustos sobretot dins del seu mandat, només faltaria que ho deixessin també com han deixat altres coses 
amb aquestes operacions a 25 anys per a que ho paguin els nostres néts. Em sembla bé que ho plantegin 
a nivell de mandat, però compte amb aquestes operacions i en això si que els asseguro que serem 
implacables. 
 
Per tant, concloc, ens abstenim perquè els proveïdors han de cobrar. Ens abstenim perquè això és una 
obligació que ve de Madrid, però que consti que aquesta abstenció en cap moment significa que aprovem 
o que simpatitzem amb les mesures d’ajust que s’han d’impulsar per culpa d’una mala gestió econòmica 
de l’Ajuntament. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta en primer lloc i en nom del grup que 
representa, el seu agraïment a tots aquells funcionaris que s’han esforçat molts aquests dies per a poder 
tirar endavant tot allò que l’Estat, amb el R.D. 24 de febrer, em sembla, ens demanava i ens imposava una 
sèrie d’obligacions d’informació, de transparència, de treure els papers del calaix i ficar-los damunt la 
taula i també de que féssim una sèrie de procediments necessaris per a poder acollir-nos a aquest pla de 
viabilitat que és a 10 anys i que estem avui reunits perquè s’ha d’aprovar per Ple. Clar, això damunt la 
taula, com ja s’ha comentat, com ja se sap, com ja hem dit, més o menys són 13.000.000€, un dineral. Un 
dineral que el teníem amagat, que mai s’havia fet transparent i en això, en aquest cas, hem d’agrair a 
l’Estat que ens hagi agafat de les orelles i ens hagi dit “xiquet, feu el favor de ser transparents”, i en altres 
coses encara ens haurien d’estirar més perquè no ho som. I aquí no entra el que devem a algun ens locals, 
per exemple, a consorcis aquí dins no està. Si comences a sumar 42 o 43 per aquí, 13 milions ara, més el 
que pot haver aparegut en aquest primer trimestre, això ens podem anar fàcilment per damunt de 
55.000.000€ i tremolem eh si hi passem en pessetes, i alguns no ho tenim tan lluny la memòria del que 
són pessetes, igual passa a 9.000 milions de pessetes. I clar, la pregunta que la gent del carrer es deu 
estar fent és “escolta, i perquè devem aquests diners?”. És que són molts de diners, perquè els devem?, 
en què s’han gastat?, de què hem anat aquests anys l’Ajuntament d’aquí, els ajuntaments, els diferents 
que hi ha hagut, de què han anat?, hem anat de rics?, pel que es veu sense ser-ho. Hem anat 
d’inconscients? es veu que si, jo crec que hem anat de megalòmans i de voler fer allò que no podíem 
pagar i no ho tornéssim a seguir fent, com deia abans el regidor Forcadell. I potser també hem anat de 
guanyadors d’eleccions intentant enlluernar al veïnat, hem anat de tot això però clar, qui és el responsable 
d’haver gastat tants de diners, tanta “pela” que dirien els joves?  Està clar: els que han governat 
l’Ajuntament. I ara resulta que ens convoquen d’urgència, ens convoquen d’urgència per a acollir-nos a 
uns crèdits estatals per a poder pagar als proveïdors. Home, clar que hem de pagar però qui paga és els 
tortosins i les tortosines, ara i durant molts anys, inclús els que no han nascut de tortosins i tortosines i per 
això es requereix que presentéssim un pla de viabilitat, que l’hem d’aprovar ara al Ple i vostès, òbviament,  
l’equip de govern volen que l’aprovéssim. 



 
Ens demanen que ens féssim responsables d’un pla de viabilitat que han fet els que ens han portat a 
aquesta situació i per això ahir, a les quatre de la tarda, ens convoquen en comissió com ja s’ha dit i ens 
ensenyen el pla d’ajustament en què es basa. I en què es basa a la pràctica? Doncs en augmentar al 
màxim impostos i taxes, o sigui, haurem de pagar més tots, en no substituir al personal que causi baixa 
per jubilacions, ja ens ho ha dit la regidora, en continuar la línia d’anar acomiadant, despatxant com diem 
aquí, laborals temporals, personal funcionari interí fora, redistribuir tasques, extinció d’organismes i 
societats municipals com Imact, Fires, Tortosa Innova a lo millor, Tortosa Media, tot això fora. Reducció de 
serveis no obligatoris, Foment, Cultura, Festes, Fires. Reducció en despesa d’il·luminació i neteja. Això cal 
que ho sàpiga la gent de Tortosa que anirà així, que pagarem més i tindrem menys. Tancament de locals 
de lloguer i reubicació de dependències municipals. Clar, costa de dir si la distribució de les retallades està 
ben feta perquè, més allà de les quantitats, no hi ha prou informació per a decidir, ho vam rebre ahir a la 
tarda, i no hi ha prou informació per a decidir si la retallada és excessiva, si és insuficient, ara bé, jo tinc un 
parell de preguntes per a fer. Què pensen fer a la radio municipal a partir del 2014, tenint en compte que 
la previsió de costos i ingressos passa a ser zero euros? I, perquè retallen tot excepte la gossera municipal, 
que segueix creixent com si aquí no passés res? Són dos petits apunts, però crec que aquí, als tortosins i a 
les tortosines, els que ens estan exigint és aquells a que han governat des de fa molts d’anys, perquè això 
es ve arrossegant des de fa molts anys i molts han sigut i són economistes, i crec que si ens hagués 
governat a lo millor una persona amb menys títols universitaris però amb més sentit comú no hagués 
estirat més el braç que la mànega i no ens deixaria aquest “llastre”, aquest deute per a nosaltres i per als 
fills i per als néts. La nostra posició de responsabilitat ha de ser que ens abstinguéssim i així serà. Ens 
abstenim.  
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz, qui comença agraint als tècnics i als funcionaris de 
l’Ajuntament l’intens treballs que han dut a terme durant aquest mes per que avui celebréssim, en data 
gairebé ja límit, demà acaba el termini, aquest Ple extraordinari. Tanmateix també agrair a la senyora 
regidora el gest  de fer-nos arribar ahir a última hora de la tarda la documentació que li havia demanat 
també la senyora regidora, atès que no vam assistir a la comissió informativa perquè ahir era vaga general 
i nosaltres vam entendre que la prioritat del nostre punt de vista era ficar-nos al costat de la convocatòria 
dels treballadors i de les treballadores. 
 
Bé, dit això, nosaltres hem votat a favor de la urgència per dos qüestions bàsiques: una de primera és que 
hi ha proveïdors que fa més d’un any que no cobren i que, per tant, aquestes mesures permetran que 
factures que ascendeixen a 13.000.000€, corresponents a proveïdors de béns i de serveis puguin cobrar, 
però també n’hi ha una altra i és que si no haguéssim fet això, si no haguéssim fet el reconeixement 
d’aquest deute, ni aprovéssim ni es posés a consideració del plenari un pla d’ajust, que ja dic per davant 
que nosaltres votarem en contra, deixaríem d’ingressar la participació en els impostos de l’Estat, que són 
vitals avui per al funcionament d’una tresoreria difícil i depauperada que té l’Ajuntament de la nostra 
ciutat. 
 
Dir també que entenem que els terminis són els que són, però també pensem que es pot entendre que 
només en una nit i en un matí és molt difícil de poder aprofundir en un debat que té la seva 
transcendència com és un pla d’ajust d’aquesta magnitud i que, en paral·lel, també ens permet 
d’aprofundir en la situació de les finances municipals perquè cal que reflexionéssim sobre on estem, quin 
és el deute de factures a proveïdors i després si s’acaba o no s’acaba el problema fent això. On estem? 
Tretze milions d’euros en factures a proveïdors. Aquí s’ha dit ja, però això no és tot, perquè aquí hi ha 
també un deute amb d’altres administracions com, per exemple, el consorci de residus que ascendeix a 
1,4 milions d’euros. També n’hi ha un altre d’induït, hi ha 1.970.000€ que s’han de tornar als tributs de 
l’Estat que havíem cobrat, diguem, de més i que, per tant, aquesta és una altra quantitat. Si anéssim 
sumant tot això ja ens n’aniríem cap als 16,37 milions d’euros i probablement n’hi hagi algun més. Però no 
fem balls de xifres, ens circumscrivim, en qualsevol cas, en allò que marca el Real Decret que especifica 
quines són les factures a proveïdors de béns i serveis que hem de reconèixer fins a 31 de desembre. 
 
La regidora ho ha dit en alguna ocasió també avui. Diu, si ens paguessin els 14 milions d’euros que ens 
deuen s’acabaria el problema, no faria falta que anéssim a n’aquest crèdit. No, no s’acabaria el problema. 



Aquí hi ha de l’ordre de 4 o 5 milions d’euros que segur que cobrarem perquè són diners que venen 
d’altres administracions, de la Generalitat de Catalunya, provinents diguem de la Llei de Barris, de 
subvencions que estan compromeses i que nosaltres fem front per avançat els diners i els hem de cobrar. 
N’hi ha d’altres que no, hi ha una quantitat molt important de diners que s’ha d’explicar que no els 
cobrarem, que són els deutors de dubtós cobrament, que venen de l’organisme autònom de la Diputació, 
de Base, i que el que hauríem de fer seria la depuració preceptiva d’acord amb la Llei de finançament de 
les hisendes locals, que els deutors amb una antiguitat major a 4 anys s’han de donar de baixa i, per tant, 
expliquem-ho perquè no és cert que ens deguin 14 milions o, en qualsevol cas, no és cert que aquests 14 
milions d’euros els cobréssim.  
 
Bé, avui s’ha dit aquí també, és a dir, quan vam aprovar el pressupost d’aquest any, el 29 de desembre, el 
quadre de l’estat de finançament ens marcava que teníem un capital viu, crèdit viu, per valor de 43 milions 
d’euros, si ara en contraiem un altre de 13 milions ja ens situaríem al 56 milions d’euros i, evidentment, 
durant aquest any hi haurà el descompte de l’amortització més interessos però 56 milions d’euros, si 
suméssim el milió quatre-cents que devem al consorci de residus, si suméssim els prop de 2 milions que 
hem de tornar a l’Estat ens n’aniríem cap als 60 milions d’euros. Per tant, la visió optimista que s’ha volgut 
donar al final jo no la comparteixo però no per donar-ne una de negativa, perquè aquí del que es tracta és 
de que expliquéssim la realitat de la situació de les finances municipals, ho hem dit des de l’oposició 
moltíssimes vegades. Expliquem-ho tot, siguem realistes, no volguéssim donar una aparença que no és i, 
des de la realitat, mirem com enfoquem la solució o encarem  aquesta difícil situació. 
 
S’acaba el problema? No, sembla que tot el problema sigui d’aquests 13 milions d’euros. No, no és tot el 
problema aquests 13 o 14 milions d’euros. Aquest any en el nostre pressupost, de despeses financeres 
1.398.000€ i d’amortització 3.038.000€. Bé, ara haurem d’afegir, de cara al 2013 i 2014 perquè hi ha 2 
anys de carència del crèdit que contraurem, 693.000€ però després, del 2015 al 2022, entre amortització 
més interessos, 2.048.000€ més a sobre d’aquests 4.437.000€ que abans deia, sobre un pressupost 
aquest any de 29.000.000€. És que en 10 anys no tenim marge per destinar recursos propis a cofinançar 
inversions perquè les convocatòries que tenim des d’altres administracions gairebé sempre exigeixen un 
cofinançament. No tindrem fons propis per poder destinar a les inversions que precisa la ciutat, és més, jo 
els hi he de dir: amb aquest pla d’ajust vostès renuncien a una de les inversions estrella que van anunciar, 
les piscines. Hi renuncien. Amb aquest pla d’ajust es renuncia a la construcció del complex d’aigües, i això 
és molt greu eh, crec que és molt greu, entre d’altres coses. 
 
Crec que, també s’ha dit aquí, és un pla d’ajust que, per poder tornar aquests diners, al final es calcula 
que durant aquests 10 anys ingressarem 5,417 milions d’euros més i tindrem un estalvi de despesa de 
3.571.000€. A veure, és evident, ho dic perquè abans s’ha fet algun gest dient “no és veritat que 
s’augmenta la pressió fiscal”. Si, s’augmenta la pressió fiscal. Amb l’IBI ho vam posar al “tope”, ens en 
vam sortir del màxim perquè és una ciutat que la legislació li permet perquè té servei de transport públic i 
té X quilòmetres de camins i que té població disseminada, etc., etc., però és evident que exercirem una 
tasca, diguem, inspectora, que està bé perquè tothom ha de pagar, com també aquelles reformes 
estructurals que s’han fet als habitatges de la ciutat, en aquesta tasca inspectora es ficarà al dia. N’hi ha 
un altre que aquest ja el trobo bé perquè és l’ocupació de la via pública, és a dir, el vol, sòl i subsòl, l’1,5 
del que facturen aquestes empreses que ens prenen el pèl als ciutadans, diguem-ho així, que són les 
empreses elèctriques i la telefonia. Doncs bé, això ja està bé, tant de bo sortís tot d’ells però no, sortirà de 
la butxaca de les tortosines i dels tortosins i això és així. 
 
Per tant, aquí jo crec que caldria fer més coses, és a dir, uns ingressos que es fonamenten bàsicament en 
l’augment dels impostos i una reducció de la despesa que ve donada, pràcticament, del capítol 1 de 
personal. I aquí mai ningú ha dir de que no ha d’haver, diguem, una reflexió sobre l’estructura del municipi, 
però parlem-ne, parlem-ne com, de quina manera i parlem de quantitats. Com també, i aquí s’ha dit, de 
serveis bàsics que l’Ajuntament ha d’oferir a la ciutadania. Per tant, l’augment de la pressió fiscal no és 
per donar més i millors serveis a les tortosines i als tortosins, sinó que és pagar deute d’una mala gestió. 
Aquest seria la conclusió des del meu punt de vista. 
 
I més coses es poden fer. Jo crec que, també s’ha dit aquí, que hi haurà un altre enfocament a diferents 
empreses municipals, algunes no de caràcter mercantil, com és Tortosa Media i com és Innova, però i la 



Gumtsa? Perquè no reflexionem amb la Gumtsa? Quin pla d’ajust ha fet aquesta empresa pública tan 
important que tenim com instrument per fer les inversions de la ciutat? O Tortosa Sport? Perquè no fem 
reflexió sobre Tortosa Sport, duplicant despesa administrativa enlloc d’aplicar economies d’escala amb els 
diners que això ens costa? Aquí també hem de reflexionar i per aquí ha de venir estalvi també. Per tant, jo 
crec que aquí hi ha hagut premures per qüestions de calendari, però també voluntat política de no arribar 
al fons de la qüestió. 
 
Bé, és per aquesta qüestió que nosaltres no podem donar suport a aquest pla d’ajust, pensem que no és 
realista. Ja veurem si s’acompleix que tindrem 5,5 milions d’euros més i si serem capaços d’estalviar 
aquests 3,5 milions d’euros. Afronta una reforma estructural en la despesa però pel que fa a empreses 
públiques crec que Tortosa Sport i la Gumtsa haurien de ser objecte també d’una reflexió en aquest sentit, 
renuncia a les inversions estel·lars que havia promès el govern municipal, renuncia a la inversió del 
complex d’aigües i finalment, ja ho he dit, és una pressió fiscal que no és per donar més i millors serveis a 
la ciutadania, sinó que és per resoldre una mala gestió i només servirà per pagar deute i ens lligarà de 
mans i peus en 10 anys. Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde qui posa de manifest que, en tot cas, ara cedirà la paraula a la 
senyora Villarroya, que serà ella la qui contestarà més en detall, però hi ha hagut dos o tres coses que es 
veu obligat a matisar-les ell personalment. 
 
Vagi per endavant, els hi dic a tots, que reconec que amb tot poc temps estudiar, ni estudiar, sinó mirar-se i 
fer-se una idea general del que es planteja és molt difícil. Ho és difícil perquè també ha estat molt difícil 
per a nosaltres fer-ho i, per tant, vagi per endavant això i que d’aquí es desprèn que tampoc no serem, jo 
no entraré a rebatre algunes de les argumentacions que he sentit aquí, especialment. De l’altura d’un 
campanar les ha dit el Sr. Sabaté, segurament agreujats perquè ahir, de forma absolutament voluntària, va 
renunciar a assistir a la comissió informativa malgrat ens havien confirmat la seva assistència i una altra 
matisació: home, que després la justificació de no assistència digui que és perquè vostès, els altres no, 
van assistir a la vaga general i que van estar al costat dels treballadors i treballadores, jo senyor Sabaté 
m’ho posa en bandeja i li he de dir: on estava vostè el 29 de setembre de fa 2 anys? Havia vaga general, 
que va fer vaga general vostè? Llavors vostè tenia relació laboral amb la Generalitat de Catalunya, va fer 
vaga general? Estava llavors al costat de treballadors i treballadores? No es pot agafar, tots els socialistes, 
el 29 de setembre de fa 2 anys, vaga general contra el govern Zapatero i tots desapareguts del mapa. I 
ara, tots amb unes ganes d’explicar que feien vaga general i de no assistir al òrgans col·legiats amb els 
quals no tenen cap relació laboral, per tant, em pareix molt bé i jo l’únic que li matiso és: és evident que el 
Partit Socialista, que els regidors del Partit Socialista estan al costat dels treballadors i treballadores 
sempre i qual no hi hagi un govern socialista a Madrid. Quan hi ha un govern socialista a Madrid estan 
amagats, quan no hi ha un govern socialista a Madrid val tot i s’han de fer perdonar el pecats de quan 
estan governant i gesticulen dient que no van a les comissions. Facin el que creguin convenient, ara, això 
agreuja algunes de les afirmacions que ja no entraré en debatre.  
 
Però n’ha ficat una altra que també me la fica en bandeja, senyor Sabaté, me la fica en bandeja. 
Reflexionem sobre el paper de la Gumtsa. Jo no sé quin paper ha de tenir la Gumtsa, no ho sé, ara, li 
asseguro que el paper que no ha de tenir la Gumtsa és el que va tenir mentre va governar el Partit 
Socialista a l’Ajuntament de Tortosa, perquè sap quin era el paper de la Gumtsa mentre va governar el 
Partit Socialista a l’Ajuntament de Tortosa? pagar el sou del gerent. Pagar el sou del número 7, o del 
número 8, o del número 10 de la llista, una persona de confiança política i durant 3 anys la Gumtsa només 
va fer això. Per tant, estic d’acord, haurem de reflexionar sobre el paper de la Gumtsa, però li asseguro que 
el que va fer el Partit Socialista amb la Gumtsa segurament no és una bona premissa.  
 
I després alguna altra matisació també pel contingut de la intervenció, i els detalls ja els entrarà la senyora 
Villarroya, al senyor Monclús. També un altre que ho ha ficat en bandeja, senyor Monclús. De tots, aquí 
cadascú poden tenir una responsabilitat o una altra. Vostè és militant de quin partit? Esquerra 
Republicana de Catalunya, si no recordo malament. Esquerra Republicana de Catalunya. Qui va estar 
governant a l’Ajuntament de Tortosa fins fa 10 mesos? Esquerra Republicana de Catalunya. Vostè ha tingut 
la barra política de venir aquí i dir “què s’han fet durant aquests anys?”. Vostè ho sabrà, vostè ho sabrà 



perquè vostès, per molt que li dolgui, han estat governant aquí i han sigut responsables i, si vol li dono, li 
puc donar també els del 2007, els del 2006 i abans. Quin era el deute de proveïdors a 31 de desembre de 
cada any? de tots els anys, també del 2011 i del 2010 i va comparant. “Què s’ha fet durant aquests anys?” 
Si, si, van comparant. “Què s’ha fet durant aquests anys?”. Home, això que m’ho pregunti el senyor 
Forcadell, era regidor però no governava. Que m’ho pregunti el senyor Dalmau que ni era regidor ni 
governava el seu partit, però és que vostès van estar governant. Que renuncien a l’obra de govern dels 
últims 4 anys? Si que renuncien i la gent de Tortosa ho ha de saber perquè també, ficant el que s’ha de 
ficar, que no sé que és el que s’ha de ficar, ve aquí el senyor Monclús i diu “escolti, i no sé què, no sé 
quantos i vull saber perquè la gossera es manté la quantitat”. Tenim un problema senyor Monclús. Sap 
perquè es manté la quantitat durant no sé quants anys? Perquè es va adjudicar un contracte per aquesta 
quantitat. Sap qui el va adjudicar aquest contracte? Si que ho sap? Un regidor d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, un regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya. Eh, corresponsable aquest senyor, que és 
l’Alcalde, però això que m’ho demani el senyor Forcadell, o el senyor Dalmau, però vostè que el regidor 
d’Esquerra Republicana adjudica el contracte no fa ni un any, no fa ni un any i ara ve a demanar 
explicacions perquè ens gastem 70.000€ en la gossera. També li dic lo del senyor Sabaté, escolti, fiquem-
nos d’acord, potser ens ho hem de replantejar. Ara que vingui, miri que en podia demanar d’explicacions 
de coses. Primera, com si vostès no haguessin governat mai. Bé, vostès sabran. Van renunciar a l’obra de 
govern, les coses els hi van anar com els hi van anar. És molt legítim i ha està. I després ens demana 
explicacions d’una actuació que té una explicació molt concreta, que és una acció de govern avalada per 
aquest alcalde, i no hi renuncio, però executada i materialitzada per un regidor del seu partit. Per tant, 
també els hi dono un consell. Home, aclareixin una miqueta Esquerra Republicana. Que els hi expliquen, ja 
els hi ha explicat l’obra de govern d’aquest 4 anys? Es va aprovar tot. Tots els pressupostos venen avalats 
per Esquerra Republicana, totes les obres venen avalades per Esquerra Republicana d’aquest 4 anys i jo 
em penso que vostès haurien d’estar contents i ho haurien de lluir. Algunes de les coses es van retardar 
fins que l’assemblea d’Esquerra Republicana les aprovava, i l’assemblea Esquerra Republicana les 
aprovava. I ara vostè ve aquí i diu “jo passava per aquí i no sé res”. Si que ho sap, si que ho sap, per a bé i 
per a mal, per tant home, això que ho hagués fet un altre, però precisament el soci que ha estat governant. 
A no ser que estigui preparant el viratge de refer, una cosa que ara està difícil però entenc que hi hagi 
molts d’interessos per a que vagi per aquí, de refer el tripartit tortosí, es qüestió de perseverar. Hi ha 
alguns que s’han començat a esbatussar, a veure qui ha de ser el pal de paller del tripartit. Doncs ja està 
bé, ara, no renuncien a l’obra de govern. 
 
Intervenció de la Sra. Villarroya 
A continuació l’alcaldia dóna la paraula a la Sra. Villarroya, qui manifesta que entén que no han tingut 
temps. Si per a la gent que estem al govern és difícil amb el temps que tenim i la informació que tenim, 
entenc que no han tingut temps per mirar-s’ho bé, però el que no es pot fer és interpretar les dades de la 
manera que ho estan fent. He sentit una sèrie de coses que jo no sé si donarà abast per desmentir-les 
totes, perquè realment n’he sentit de molt grosses. Per lo tant, interpretacions a la lleugera, superficials, 
per deixar de volta i mitja al govern, suposo que és el seu criteri però jo crec que els senyors i senyores que 
ens estan escoltant han de tenir clar que el que s’està fent aquí en cap cas és irresponsable, en cap cas 
és mala gestió com s’ha acalorat dient el senyor Forcadell, perquè realment les coses no són com vostès 
les pinten i per tant, els poden creure a vostès o ens poden creure a nosaltres, però el cert és que, tal com 
ho diu o com ho diuen, sembla que a Tortosa no s’hagi fet res durant aquests anys, que només ens 
haguéssim gastat diners i no s’hagi fet res. Suposo que és el que l’oposició pensen. Jo crec que la 
ciutadania no pensa això perquè, per exemple, vostès em parlen del que es deu. Es deuen 13 milions 
d’euros, que no és cert i ja els hi he dit. Això ve rebaixat i segurament serà menys els que deurem però bé, 
ho deixarem amb 13 milions d’euros. Però el que se’ns deu és més, és molt més. I només a l’Ajuntament 
he donat una xifra de 14 milions d’euros, però no fico el que es deu a altres societats o a altres 
organismes, o sigui que estem parlant només d’una xifra, no siguem alarmistes. Perquè és molt bonic 
crear alarma social, que és el que veig que s’està fent aquí, i no és així. 
 
Després més coses. Vostès diuen que tenim molt de deute, molt de deute. Però, què estem dient? Quin 
govern ha deixat, quan acabi el mandat, un deute inferior al que s’ha trobat, quin? Nosaltres ens vam 
trobar un deute de 39 milions d’euros més extrajudicial de 3 milions d’euros que van trobar, etc., etc., ja no 
el compto. Vostès tenen en el pla d’ajust que el deute serà de 39 milions d’euros i vostès saben el que 
s’ha invertit en la ciutat de Tortosa durant aquest període? I el que s’invertirà? que ens queden 13 milions 

 



d’euros per invertir, que tenim els romanents afectats, per l’amor de Déu. És que el que estan dient és que 
no s’ha fet res i a mi realment m’indigna sentir això, perquè una persona que és de fora i no sap del que 
estem parlant i que coneix Tortosa dirà “és que realment aquí no s’ha fet res”. S’ha invertit, s’ha 
desenvolupat una Llei de Barris. Vostès es passegen pel casc antic i es veuen totes les obres s’han fet, i 
això costa diners. I fent tot això no s’ha incrementat en absolut el deute, al 2015 tindrem el mateix deute 
que vam heretar. Jo no sé si altres governs poden dir això,  nosaltres si. Per lo tant, primera cosa que, és 
que jo no entenc com s’atreveixen a dir-ho.  
 
Després, m’han començat a dir, he sentit al senyor Monclús, al senyor Sabaté, al senyor Dalmau que 
nosaltres incrementem els impostos. D’on ho han tret això? Jo entenc que no s’hagin pogut mirar bé el pla 
d’ajust, però això no és veritat. En cap cas diu que s’incrementen els impostos. S’actualitzen les taxes i els 
impostos no es poden apujar, entre altres coses, perquè estan al “tope”, val? i no els vam posar nosaltres 
al “tope” vale? O sigui, que això també quedi clar i quedi per endavant, perquè és molt fàcil fer aquest 
discurs, de dir “es pujaran els impostos, el ciutadà de Tortosa tindrà que pagar molts més impostos”, 
mentida. I no vull que es digui i al menys  tindré el dret de dir-ho: no serà així. O sigui, l’eficiència, 
l’increment que ve a través dels impostos no és per incrementar els tipus, és per millorar la recaptació. Per 
tots aquells que estan tributant per conceptes que no els hi toca, actualitzar-los correctament i la gent que 
realment no està tributant , que ho faci. I aquí ja s’han vist vàries iniciatives. Estem parlant de 800.000€ 
més, per exemple, en aquest tipus de recaptació. Per lo tant, mala gestió?, “jolín”, tan mala gestió no deu 
ser. 
 
D’altra banda, s’està ficant al sac una sèrie de coses que en cap cas estem parlant. Em diuen “no estan 
parlant, no han declarat tot el que tenen que declarar amb el tema de proveïdors”. Mentida. El que estem 
declarant és el que ens demana el Decret Llei que declaréssim i ni una, si no surt alguna factura serà per 
omissió però en cap cas voluntària, d’acord? I algú m’ha mencionat “les factures que surten en aquell 
llistat són de fa molts anys”. Una altra mentida. Són quatre factures que són de més d’un any, d’acord?, i 
per un import inferior als 3.000€, per lo tant per favor, si parlem, parlem amb coneixement i no féssim 
crítica i alarmisme per fer-lo. 
 
Després, el senyor Sabaté em diu “hi ha moltes coses que no s’han contemplat”. Primer menciona el deute 
amb administracions, que no el sap i se l’inventa. Doncs no és aquest deute que vostè m’està dient. 
D’altra banda em diu  “no han tingut en compte el dubtós cobrament”. Com que no? Està incorporat dintre 
del pla i està posat, sinó no ho ficaríem. I després també em diu “el deute en els tributs de l’Estat és un 
altre deute que també s’ha de tornar”. Mentida. Ja està contemplat en el pla, no queda fora, per lo tant, 
vostès estan dient un munt d’actuacions que sembla que nosaltres les hem deixat fora expressament. No 
és cert, per lo tant, això m’agradaria deixar-ho clar. Jo crec que el que no es pot és fer l’alarma, criticar una 
mala gestió quan això no és així. Vull dir, si evidentment a nosaltres no ens paguen el que se’ns deu, no 
podem pagar a proveïdors, això és cert, vale?, i per això nosaltres el que hem fet és demanar aquest 
préstec que tampoc és de forma voluntària, perquè nosaltres el que haguéssim fet és esperar a que ens 
haguessin pagat per poder pagar. Ara se’ns obliga, és una imposició, no podem fer altra cosa, per lo tant, 
ho fem. Però vull deixar clar que si se’ns pagués el que se’ns deu, nosaltres avui en dia no estaríem en 
aquesta situació. Ni nosaltres ni més de la meitat dels ajuntaments espanyols que avui estan en 
situacions similars, vale?. I el principal motiu pel que estem en aquesta situació és perquè s’ha 
desenvolupat una Llei de Barris que, evidentment, ens fa estar pendents de moltes subvencions les quals 
estem pendents de rebre. 
 
Més coses. Més coses que no sé fins a quin punt de detall entrar perquè realment hi ha molta informació i 
moltes crítiques que vostès han fet. Una altra cosa, es queixen de que no tenen informació. A veure, vostès 
cada 3 mesos tenen l’estat d’execució i allí surt tot, surten tots els comptes, surten totes les xifres de 
l’Ajuntament. Una altra cosa és saber-les interpretar, entenc que no és fàcil, però la informació la tenen, 
d’acord? Per lo tant, tampoc diguin aquestes coses perquè la gent es pensarà que nosaltres estem aquí 
amagant la informació. No, la informació és pública i es porta a Ple, es porta a Ple cada 3 mesos. 
 
Per lo tant, en resum, per no entrar en més detall. Jo entenc que el pla que s’està fent és un pla molt 
ajustat, molt restrictiu, molt responsable pel fet de que assumim tots els ajustos durant el nostre mandat, 
per lo tant, no deixem a ningú compromès per més endavant, o sigui que si qualsevol de vostès estan 



d’alcalde d’aquí 3 anys, a partir del 2015, no es trobaran aquests problemes que estem tenim nosaltres. 
Nosaltres si que hem tingut un munt de problemes heretats i que estem arrossegant fins ara. Per lo tant, 
agrairia que quan es fessin crítiques, es fessin responsables. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova qui, dirigint-se a la senyora Villarroya i de forma esquemàtica, 
manifesta que el punt B 1, el primer que diu: “Medida 1, subidas tributarias”. La IBI rústica parla d’un 3% 
aquest any, d’un 6% l’any que ve. El punt B 1.3 diu una frase que ja ho diu tot. Diu: “por último, el plan 
prevé durante toda su vigencia un incremento lineal del 3% anual en todas las tasas y precios públicos”. 
Home, si això no és apujar els impostos, ja m’explicarà que és. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau per posar de manifest que vull contestar a la senyora regidora 
en el sentit de que jo no he dit que s’apugen impostos, que s’apugen, com acaben de dir. Jo he dit que la 
part més important de l’esforç que hi haurà amb aquest pla d’ajust és millorar la inspecció, vull dir, no 
més. No és apujar impostos, sinó que es millora la inspecció d’aquests impostos i d’aquí sortirà una major 
recaptació. 
 
Voldria recalcar, fixar-me en les xifres que vostès ens han donat i bé, per exemple, al 2012, en aquest any 
passem d’un deute de 40 milions a un altre de 53 milions, de cop, avui. De 40 milions a 53 milions, és a 
dir, 40 més 13, 53. Això és fort, això és fort. És legal, no hi ha cap problema, però és fort i això la gent ho 
ha de saber. Si anem mirant l’evolució de les anualitats que anirà pagant l’Ajuntament de Tortosa, que vol 
dir que tots els tortosins i tortosines pagarem, per exemple al 2012 pagarem, entre amortització de capital 
i interessos de tot el que devem, inclosos els 13 milions que ara surten, 4.780.000 € a l’any, aquest any, al 
2012. D’aquí 2 anys de carència, respecte als 13 milions que ja entrarà amb l’amortització d’aquests 13 
milions, al 2014 pagarem 7.274.000€, ojo eh, que són diners, sols de pagar interessos i amortitzar capital. 
I així anirem al 2015 i en pagarem 7.350.000€. El 2016, 7.269.000. Poc a poc, pos bueno, estarem aquí 
un munt d’anys pagant. Tindrem una càrrega financera tan forta que, com abans s’ha dit per aquí, 
realment farem el que és diu típicament fregir i menjar, no podrem fer poca cosa més. Si comparem el que 
hem de pagar al 2012, els 4.780.000€ per amortització de capital i interessos amb els ingressos, que són 
44 milions, doncs vaja!, és un percentatge important que hi ha aquí d’esclavatge financer i esclavatge 
financer que va pujant i durant molts d’anys. 
 
Dit això, jo també el que voldria dir és que els 13 milions de proveïdors estaven aquí, és lògic, estaven 
controlats. Jo no dic que no estiguessin controlats, però estaven com a difuminats, aquí ningú parlava 
d’ells, era com el fill tonto que el tens allí amagadet i que no surti massa, que no es vegi, no?. I això ha 
passat, això ha passat a nivell, jo crec, a nivell institucional, d’entre nosaltres, de dir bueno, escolteu, 
tenim aquí aquests 13 milions que estan controlats, no hi ha cap problema però bé, estan aquí i hem de 
fer algo. Quan no ho sé, però bé, quan pugéssim. No que ho féssim quan l’Estat ens diu “xeics”, aquí teniu 
un “pufo”, traieu... “Pufo” ojo, no és el terme adequat. Aquí teniu un deute i l’heu de traure i heu de fer 
front a aquest.  
 
Quantes vegades l’oposició hem demanat, jo fa un moment ho he demanat també, que se’ns digui per 
l’equip de govern la quantitat i la distribució del deute, però no del deute viu als bancs i tots això, ni del 
deute als proveïdors ara. Que ens diguin el que devem a altres administracions perquè jo, la veritat, ho 
intueixo però no em veig capaç de definir una quantitat exacta del que deu l’Ajuntament de Tortosa avui en 
dia. I jo crec que la postura que ha tingut l’equip de govern de no seure’s amb nosaltres, amb l’oposició, i 
dir-nos “bé, xeics, què fem amb això”, doncs jo ho qualificaria i utilitzo, crec, una frase molt suau, i me l’he 
apuntada, d’una certa o d’una deslleialtat institucional. Crec que els partits estem per a que se’ns digui i 
se’ns tracti com a persones madures, equips madurs i se’ns digui la veritat i entre tots treballar per 
solucionar aquesta veritat. 
 
Total, jo penso com s’ha dit aquí també, que el problema que hi ha aquí plantejat avui en dia, que és per a 
anys, és per anys. Pos bueno, afectarà a tots, a la ciutadania, que és el que nosaltres tenim que treballar 
per a que no els afecti. Els afectarà econòmicament perquè tindran que pagar impostos i tindran que 
suportar moltes coses. Veuran reduïts molts de serveis i la qualitat de la prestació d’altres i, sobretot, el 



més greu en situació global a aquest país, veuran que les seves il·lusions també se’n van cap avall. I 
nosaltres, entre altres obligacions d’administrar i gestionar bé econòmica, política i socialment, està el de 
gestionar bé la il·lusió de les persones i de la ciutadania. I també crec que en aquest sentit, com s’ha dit 
aquí, pos bé, l’equip de govern, i no ho dic com a crítica, ho dic inclús com a pena pel que acabo de dir, pos 
tindrà que renunciar a determinades coses com són les piscines o a lo millor si, a lo millor les faran. Ojala 
les facin, perquè ens n’anirem tots a banyar-nos molt feliços a les piscines. No ho dic jo en crítica però clar, 
tal com està, si sap com ho faran no ho sé, però bé, jo dic això. 
 
I després jo el que diria també, ho he sentit perquè a mi m’ho va dir el senyor Alcalde en un Ple entre altres 
coses, lògicament, entre altres flors que em va tirar, que jo les deia com un campanar. Li acaba de dir al 
company Toni Sabaté. Jo li agrairia per favor que no ens digui termes d’aquests que en un Ple com aquest, 
que li volem donar i té una categoria, home no cal dir-les que les dieu com un campanar. En dir “home, 
vostè se n’ha passat amb el que ha dit”, o “ vostè, la seva apreciació no ha sigut la correcta” en tindríem 
prou senyor Alcalde. Li dic amb tot el “carinyo” i amb tot “l’apreci”, com li dic a la senyora regidora, la 
senyora Matilde Villarroya, que bé, que aquí jo no crec que es diguin coses molt grosses, ni animalades, ni 
“tonteries”, ni res. I si les diem a lo millor deuen de ser del mateix nivell que el deute que tenim a 
l’Ajuntament de Tortosa, miri, amb això ens consolem.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde, manifestant que contestarà ell mateix al Sr. Dalmau. Al senyor 
Forcadell després li donaré la paraula, però em donarà el plaer de poder-li dir quatre coses al senyor 
Dalmau. 
 
Primer, agrair-li les classes d’urbanitat i educació. No podem dir expressions com “les diu de l’altura d’un 
campanar”, en canvi podem dir expressions com “s’amaga com el fill tonto”. Una expressió plena 
d’urbanitat i educació, senyor Dalmau, plena d’urbanitat i educació. Vostè ha dit “això s’amaga com al fill 
tonto”. Segurament és molt de respecte a les famílies que tenen “crios” amb dificultats, molt de respecte 
senyor Dalmau, però li agraeixo la classe. Senyor Dalmau vostè no és el senyor Casanova i, per tant, vostè 
hauria de saber la diferència entre un impost i una taxa. Els dos són tributs, però els impostos són 
impostos i les taxes són taxes. Em vol dir, senyor Dalmau, quin és l’increment d’impostos, de tipus 
impositius que planteja el pla? M’ho vol dir? Perquè vostè ha dit “aquí s’apujaran els impostos”. Si, si, ho 
ha dit, ho ha dit. Me vol dir quin és el tipus impositiu que s’incrementa dels impostos a n’aquest pla?. No 
senyor, senyor Dalmau. Ara li faré una classe, m’ho permetrà. Vostè és el que és. Escolti, vostè sap quina 
és la diferència entre un tribut, un impost i una taxa? Doncs escolti, desprès li dono la paraula, desprès 
senyor Dalmau, senyor Dalmau, a veure senyor Dalmau, el crido a l’ordre, el crido a l’ordre, senyor Dalmau 
el crido a l’ordre. Desprès tindrà tot el temps del món per a respondre, però mentre vostè parla ningú 
l’interromp i sol ésser costum que mentre parla l’Alcalde – President de la Corporació ningú l’interromp. I 
desprès contesta al que vulgui. Senyor Dalmau, a veure, vostè sap. Però escolti, vostè entén la dinàmica 
del ROM? Del ROM. L’entén? Entén que quan hi ha un regidor en l’ús de la paraula no se l’interromp? 
Entén que quan hi ha l’Alcalde en ús de la paraula no se l’interromp? Entén que hi ha uns torns de 
paraula? Doncs llavors, la qüestió és de que respectéssim els torns de paraula. Llavors, quan jo acabi 
farem la ronda que correspondrà i després intervindrà vostè, com fem tots, d’acord? Per tant, que es faci a 
algú referències, ja està. Que desprès vostè parli aquí, abans també no sé qui ho ha dit, “no es faran 
inversions, estem en stand by, l’Ajuntament no farà res”, tranquils. “No es faran les piscines”, tranquils, 
que ens posaran a “caldo”, els hi anirà perfecte si no farem res. Aquí el que la gent ha de saber és, escolti, 
desprès del pla d’ajustament l’Ajuntament de Tortosa no farà res durant els propers tres anys i ja està. I 
després si la gent veu que es fan coses, la gent prendrà les seves conclusions. No es podran fer inversions, 
els hi ha dit molt discretament en quant al plantejament, la senyora Villarroya. Tretze milions d’euros de 
romanent afectat. Tretze milions d’euros de romanent afectat saben el que vol dir això? Que tenim 13 
milions d’euros per fer inversions. I els hi he dit: no s’entra en el pla d’ajustament en ingressos i despeses 
de capital i les úniques despeses de capital que hi ha, i ho vam explicar ahir la tarde i ho torno a reiterar 
ara, són les que són fruït de l’estalvi net i, per a quadrar el pressupost, l’estalvi net es destina a despeses 
de capital. Ni s’incorporen romanents, ni s’incorporen subvencions futures, però no cal que la féssim 
aquesta discussió. Vostès diuen “no es farà res a Tortosa” i nosaltres diem “pos tranquils” com que això 
ara no ho hem de discutir durant el dia d’avui ni les properes tres setmanes, cada vegada que 
inauguréssim algo o féssim algo els diré “això és del que no havíem de fer res” i ja està. I d’aquí a tres anys 



farem, valorarem. Pos home, pos no hem fet res o si que hem fet algo. I al final, insisteixo en una cosa que 
ha dit la regidora, haurem fet més o haurem fet menys, això la gent ja ho valorarà, però si es compleix 
aquest pla d’ajustament, oh, és que destinem 7 milions d’euros o 6 milions d’euros a amortització en 1 
any. Si, clar, perquè quan acabi el pla, quan acabi el mandat el pla d’ajustament està previst, i s’haurà de 
complir, per tant no em fico medalles abans d’hora, no ho estic dient, però el pla d’ajustament està fet de 
forma tan estricta perquè, quan acabi el mandat, volem deixar menys deute del que hi havia i això algú li 
pot dir “que menys”. Bé, que menys però això no ha passat mai a la història de l’Ajuntament de Tortosa. I 
així estem.  
 
Llavors, si no s’ha de fer res, no es faran les piscines, no es faran inversions, no es farà, bé doncs, si no es 
farà, no es preocupin. Els tortosins i tortosines ens posaran a “caldo” i vostès tindran un gran resultat 
electoral. Mireu per la part positiva.  
 
I després hi ha alguna altra referència que algú l’ha fet i que el senyor Dalmau insistia, “no, és que això, el 
govern central a qui salva? salva als proveïdors i això és una gran injecció de diners”. Si, si, si. Si, si, si. 
Bueno, li explicaré senyor Dalmau. Dissortadament, nosaltres no paguem, ja li ha dit la regidora, perquè no 
cobrem. Jo quan faig una obra i no cobro la subvenció de l’obra, una obra o despesa corrent, només de 
despesa corrent em penso que hi havia 3.000.000€, però és igual. Quan faig una obra i la tinc 
subvencionada i una part de l’obra no la puc pagar perquè no he cobrat la subvenció, qui aguanta aquesta 
obra és el proveïdor i, dissortadament, el proveïdor no pot aguantar-la sol i acudeix, on acudeix?, a les 
entitats financeres. Els proveïdors, el gruix d’aquest deute, no de l’Ajuntament de Tortosa, de tots els 
ajuntaments, el gruix el tenen finançat pels bancs i sap quina és l’operació aquesta magnífica que planteja 
el PP, senyor Dalmau? Sap quina és?. Els diners, fiquem el cas de l’Ajuntament de Tortosa per no ficar cap 
altre cas. Dotze milions d’euros, o en seran 13 però bé, posem 12 milions d’euros estan al banc, que han 
arribat al banc a l’1% a part del Banc Central Europeu, no ho dic, estan al banc. I van els senyors del PP i 
diuen “escolti, vostès han de fer un préstec per pagar obligatòriament” i fan un préstec a l’Ajuntament de 
Tortosa, 12.000.000€ a l’Ajuntament de Tortosa. Automàticament l’Ajuntament de Tortosa ha de pagar als 
proveïdors, 12.000.000€ als proveïdors. I els proveïdors nedaran en l’abundància i  tindran aquestos 
12.000.000€. No és veritat, perquè els mateixos bancs els hi agafaran aquests diners i amortitzaran els 
descomptes, endossos, préstecs que tenen d’aquestes factures i els 12.000.000€ tornaran als bancs. Els 
12.000.000€ estaven al banc, els 12.000.000€ acaben al banc. Pel mig pagarem un 5% als bancs, quan 
l’estan tenint a l’1%. Home, molt orgullós de tota l’operació, senyor Dalmau, jo no hi estaria. S’ha de fer, 
s’ha de fer. Jo sóc partidari que s’ha de fer i més en aquests moments, perquè amb tot això no injectem 
liquiditat, amb tot això l’únic que fem és reduir el risc bancari de les entitats financeres i, per tant, els 
12.000.000€ estan al banc, passen per l’Ajuntament, pels proveïdors i acaben als bancs, per tant, 
aquesta injecció de 28.000 milions d’euros d’injecció de tresoreria a les empreses serà fictícia. Perquè? 
Els bancs fan una bona operació i s’ha de fer, però tampoc no generéssim expectatives que no són i que 
ara les empreses de Tortosa nedaran en l’abundància, perquè d’aquestes factures el gruix, i quan dic el 
gruix dic aproximadament un 75%, un 80%, essencialment són factures d’inversió, són factures d’inversió 
i, per tant, són factures que tenen les empreses constructores ja descomptades totes. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Seguidament pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta: Si es pensa que, els regidors i les regidores 
que estem aquí, volem que vostès no facin inversió tal com està Tortosa avui, per a traure quatre vots més 
d’aquí a tres anys, jo crec que s’estan equivocant i molt. I que estan confonent lo de què algú, alguna 
vegada, pugui pensar allò de “quan pitjor, millor”, amb el que crec que vol una gran majoria dels regidors i 
de les regidores d’aquest Ajuntament, que és que Tortosa surti del clot. Perquè parlar, avui, de “tacticisme” 
en relació a si Tortosa ha de fer inversions o no, o parlar des de la perspectiva de les necessitats 
industrials que té Tortosa des d’una òptica d’interès electoral a mi em sembla absolutament fora de lloc 
avui. 
 
Si vostè diu “tenim 13.000.000€ de romanent”, bé, d’acord. Tenim 4.500.000€ per a fer el 
subministrament al Catalunya Sud, tenim una bona part, perquè hem hagut de prorrogar la Llei de Barris i, 
per tant, arrosseguem en romanents el que ja hauríem d’haver invertit a la Llei..., a veure,  si vostè ens 
està parlant d’agafar els diners que ja tenim per a inversions, alguns de fa un any, alguns de més anys, i 
estirar-los com un xiclet durant els pròxims 3 anys per a dir que s’ha fet inversió, escolti, això és el que 



passarà tres mesos abans de les eleccions i el que convingui, però Tortosa necessita moltes coses més 
avui, moltes coses més. I necessita molta inversió més, així que no estiguin satisfets des del govern 
municipal en dir “no, no, amb això ja farem prou, ho estirarem i farem pim, pam, pum i semblarà que hem 
fet inversió quan no se’n podia fer”. Necessitem més, necessitem molt més a Tortosa, que estem molt 
fotuts a Tortosa, molt, i la gent està molt fotuda a Tortosa. 
 
Si vostès pensen que és normal que un Ajuntament de Tortosa, que som 35.000 i pico d’habitants a hores 
d’ara, presenti 13.000.000€ de deute a proveïdors per béns i serveis fins al dia 31 de desembre i que 
Tarragona, que al nostre costat és un monstre, en presenti 16.000.000€, a Tarragona també li deuen 
diners la Generalitat i l’Estat i molts eh, i molts. Segurament molts, molts. L’únic diferencial que podem 
tenir aquí és la Llei de Barris i tota la part de Tortosa de la Llei de Barris eren 8.500.000€ i algo hem 
cobrat, i algo hem cobrat, que no tenim 8.000.000€ pendents. En tindrem 4.000.000€, en tindrem 
5.000.000€, com es comentava abans. 
 
Per tant, aquí hi ha un factor diferencial, aquí tenim més “bulto” que als demés llocs, i sinó mirem el 
rànquing per càpita. Si vostès això els fa tranquils que tinguem 13.000.000€ als proveïdors fins al 31 de 
desembre, que encara no sabem ara ben bé quan devem a consorcis públics o per convenis impagats, 
etc., que a més a més hem de sumar el del trimestre que ja portem d’enguany, que no s’ha pagat un duro i 
que deuen de ser 3.000.000€ més, si vostès creuen que tot això és normal i que tot és imputable a la 
conjuntura econòmica, tenim un problema. A veure si tenim una mica de capacitat autocrítica. Aquí s’ha 
fet, no un forat, un cràter i el cràter ja es va començar a tapar amb els 9.000.000€ que vam vendre de 
l’empresa d’aigües a l’any 2010 i vam fer un altre ICO, que obliden sistemàticament, d’1.350.000€ per 
pagar a proveïdors i ara en fem 13.000.000€ més i encara en queda, per tant, amb el que ens deuen no 
tapem. 
 
Diuen “no, perquè nosaltres al 2015 deixarem el que vam trobar, inclús una miqueta menys”. Ú: ja ho 
veurem, perquè de perspectives de situació econòmica d’aquest Ajuntament per part de vostès jo n’he 
sentit unes quantes, que hem passat, si no m’equivoco, d’un parell de plans de sanejament i tal. Aquí ja 
portem, portem ja bastanta “mili” a l’hora de dir “tal dia estarem tal qual” i cada dia estem pitjor. Per tant, 
ja en parlarem al 2015 de si ho han deixat en 39.000.000€ o amb 38.000.000€, ja en parlarem, tindrem 
temps de parlar-ne. 
 
I després diuen, i miri que jo en la meva primera intervenció no he dit res d’això: “no apujarem impostos”. 
Home, directament, amb el que vostè deia senyor Alcalde, d’apujar el tipus no, però els impostos pujaran i 
concretament, i quan es parla, primera, agafar-se a la diferència entre tributs, impostos, taxes, que tots 
són tributs, pera dir això puja, això no puja, la gent una pujada d’impostos la coneix de manera popular. 
Tots sabem que els tributs poden ser impostos, poden ser impostos, poden ser taxes, poden ser preus 
públics, però hi ha un fet que si que farà pujar, que és la revisió de valors cadastrals. La gent pagarà més 
pels seus impostos. No? Per això recaptarem 600.000€ més l’any 2013. No, recaptarem 600.000€ més 
perquè..., home, si ho posen aquí. Hi ha una revisió, la gent pagarà sobre valors més alts i pagarà més 
d’IBI. D’acord que no pugen els tipus, per tant, deixin-me fer aquest matís. Jo no ho he utilitzat com a un 
gran argument, però el que no vull també és que diguin que no pujaran gens. Home, si que pujaran. No per 
pujades de tipus sinó, en aquest cas, per pujades dels valors cadastrals. 
 
Insisteixo, no ens acabarem de ficar d’acord. Nosaltres pensem que hi ha una mala gestió econòmica i que 
és evident. L’equip de govern la defensen. Escolten, no passa res, el que està passat, està passat i les 
visions diferents que tenim uns i altres no les conciliarem avui aquí, ara, mirem endavant, insisteixo. Aquí 
s’ha començat a parlar d’una obra que tots estem pendents de veure si algun dia ens expliquen que 
dimonis passa. Tenim avui la possibilitat d’agafar un determinat camí o un altre camí, d’invertir en 
determinades coses que només poden generar despeses o d’invertir massa, perquè algo si que s’ha 
d’invertir, o d’invertir en altres coses que són capaces de recuperar, en el que puguin, a Tortosa 
econòmicament o de generar dinamisme econòmic. 
 
Parlem-nos, fem el pla estratègic, una altra de les demandes que ja no sé com fer-li senyor Alcalde, 
enfoquem i atenció a com invertim el poc que tindrem, no estem per a llançar i el que necessita Tortosa 
avui és que posem els pilars d’un futur millor. Gràcies. 



 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, manifestant que es queda amb les reflexions en positiu que ha 
fet i, per tant, algunes d’elles espero que les poguéssim entomar i sense cap ànim absolut de polemitzar. A 
l’any 2012, al pla, vostès veuen que hi ha uns 600.000€ o 500.000€ d’IBI. Sap quan vam recaptar d’IBI 
l’any passat de no previst? 800.000€. Vam apujar els impostos? No, no. Vam fer pagar immobles que no 
pagaven. Incrementar la recaptació no vol dir ni apujar impostos, pot dir-ho, però no vol dir ni apujar 
impostos, ni vol dir incrementar ni bases ni tipus, sinó que el que vol dir, home, jo crec que estaran tots 
d’acord. En tot cas, si un retret ens hem de fer tots mútuament, és perquè no s’ha fet això abans? Aquest 
és el retret que jo entenc que ens podríem fer, però si aconseguim que fets impossibles, que tenien que 
tributar, acaben tributant i algú diu “es que pugen impostos”. No, no pugen impostos. No pugen impostos i 
aquest any hi haurà, ja ho puc confirmar, una quantitat molt important, segurament més de la que havíem 
pressupostat en aquest temps. “Oh, és que llavors aquí surt que pujada d’impostos”, el que deia no sé qui 
abans, “és que a l’epígraf surt subida de impuestos”, però si llegeix el que diu el decret quan parla de 
“subida de impuestos” està inclòs el que jo dic. I a més, és que és una discussió inútil perquè no podem 
pujar els impostos però, en tot cas, tornem al mateix. Vostès diguin el que diguin, nosaltres diem el que 
diem i després la gent ja ho jutjarà però, en tot cas, em quedo amb aquesta segona part de la intervenció 
del senyor Forcadell, de que hi ha alguns elements que hem de reflexionar i que alguns poden trobar-se 
entorn al pla estratègic. Jo crec que aquí hem de fugir del “curtplacisme” i més de temes a llarg termini. El 
“curtplacisme” potser reservar-lo més als òrgans propis de l’Ajuntament, comissions o aquest mateix Ple. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que aquí estem per aprovar un pla de viabilitat i, 
més o menys, ja tothom s’ha expressat amb el sentit del vot, m’ha semblat entendre. El que està clar és 
que si hem de fer un pla de viabilitat és perquè devem diners i això un o altre ho haurà de pagar, i hauran 
de pagar els tortosins i les tortosines. Aquesta és la primera cosa que crec que també està clar i que hem 
dit, més o menys tothom, que estem disposats a que ens asseguéssim, ho miréssim, reflexionéssim i a 
veure en què, positivament, podem aportar des dels diferents grups municipals, i el grup d’Esquerra 
Republicana està disposat a fer-ho, perquè no penso que haguéssim tingut mai barra política. L’actual grup 
municipal d’Esquerra assumeix les decisions que vam prendre abans i més abans i més abans, perquè ha 
format part del govern municipal durant molt de temps. D’una barca on hi ha 21 rems, els 21 regidors, i 
que el rem més important sempre ha portat l’Alcalde, el que sigui, perquè és així, perquè és el timoner i és 
el que té l’ultima paraula i quan s’han pres decisions el timoner ens havia de portar pel bon rumb i jo crec 
que la gent de Tortosa, les tortosines i els tortosins, veient que devem tant deuen pensar que aquests 
timoners, que n’hi ha hagut varis o diferents, segurament ens han degut portar esbiaixadament perquè 
hem estirat més el braç que la mànega, sinó no estaríem aquí en aquest Ple urgent i extraordinari. I 
lamento que, quan estem parlant d’un pla de viabilitat que parla de 13.000.000€ senyor Bel, vostè, 
l’Alcalde, utilitzi com a manta un tapall d’un exemple que he ficat que és el de la gossera. Ho lamento, 
perquè d’exemples hi ha molts més. He parlat, per exemple, també de la ràdio, que què passaria. O sigui, 
que reitero, la voluntat dels representants d’aquest grup municipal a treballar per a que els tortosins i les 
tortosines, juntament amb tothom, a treballar i per això també ens hem abstingut, per tal de que aquest 
municipi pugui sortir d’aquest rànquing que ha publicat el govern de l’Estat i que ens col·loca dins de tots 
els municipis de l’Estat espanyol sobre el 100 i pico dels endeutats. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, per manifestar que no li discutiré les xifres ni els rànquings 
perquè no tenen res a veure. En tot, senyor Monclús, lamenta que jo hagi utilitzat la gossera, la gossera la 
utilitzat vostè, és que jo ni l’havia anomenat. Miri, li diria més, abans d’anomenar-ho vostè jo encara no 
havia intervingut en aquest Ple. Ho ha utilitzat vostè i, per tant, jo l’únic que li he dit és, home, de la seva 
intervenció, que veig que rectifica i modera en el seu torn, cosa que agraeixo, com si es desmarqués que 
no sabia res, però em fica un exemple peculiar i ho deixem aquí. Peculiar. L’exemple l’ha ficat vostè, no l’he 
ficat jo. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz, posant de manifest que hi ha moments en què, en lloc 
d’utilitzar abastament l’argumentari, es tiren pilotes fores. No podem mirar sempre el retrovisor, perquè 



ara vostès, quan miren el retrovisor, sap quin problema tenen? Que es veuen a vostès mateixos ja, es a dir, 
no es pot mirar sempre enrera. Vostès ja porten 5 anys governant aquesta ciutat i em sembla que alguna 
responsabilitat tenen. 
 
M’ha fet una pregunta i li respondré. Vostè va fer vaga general al 2007? Si, jo si. No però vostè m’ho ha 
preguntat a mi, si la vaig fer. I ahir, “ademés”, vaig fer una altra cosa. Vaig ser conseqüent amb un acord 
que es va prendre en aquest plenari, on el Ple de l’Ajuntament de la ciutat de Tortosa rebutjava la reforma 
laboral i, per tant, vaig voler ser conseqüent en aquest sentit.  
 
La senyora regidora ho ha dit varies vegades, “al final del mandat preveiem i gestionarem per deixar el 
mateix capital viu, deute viu, que ens vam trobar, 36.000.000€, 39.000.000€”. Home, parli’m dels 
ingressos també. És a dir, en un pressupost de 45.000.000€, 36.000.000€. Enguany, per exemple, en un 
pressupost de 29.000.000€, estem a 43.000.000€, m’entén la diferència, no?, és substancial. I a més a 
més, sembla com si no s’hagués fet res. I tant que s’ha fet, però jo crec que també hauríem de ser justos i 
reconèixer les coses. Fons Zapatero: 10.000.000€. Llei de Barris, al “tanto”, una convocatòria que l’actual 
govern de Convergència i Unió fica en qüestió. Aquest govern que tant estigmatitzen vostès del tripartit, 
que “ademés” va transformar par de la nostra ciutat com a centre administratiu, amb edificis emblemàtics 
i de serveis a la ciutadania, pos clar que s’ha fet, però escolti, alguna responsabilitat de tot el que s’ha fet 
en positiu també té aquell partit, tripartit, que vostès estigmatitzen com el causant de tots els mals. I no és 
així, es pot demostrar abastament que ha estat un dels períodes més fructífers per inversions a les Terres 
de l’Ebre i també a la nostra ciutat. 
 
Aquí ja s’ha entrat en la discussió de si s’augmenten els impostos o no, però és que la percepció serà que 
si. I jo no sóc tant tècnic en matèria tributària però, a veure, la memòria que han adjuntat a l’ordre del dia 
diu, per exemple, “el IBI de rústica”. Bé, està fet en castellà, ja entenc la “premura” perquè “ademés” va a 
Madrid això. Diu “además, para el ejercicio 2013 el plan prevé un incremento adicional del tipo de 
gravamen del 6%, con una repercusión en mayores ingresos de 32.000€”. Un incremento adicional del 
gravamen del 6% jo entenc que és un augment. També diu “que por lo que respecte al impuesto sobre 
actividades económicas, el plan contempla un incremento progresivo de los índices de situación de 2,9% 
al 2012 y 2% para el 2013 y 2014”. No m’hi vull estendre més però, al menys jo pel que llegeixo, se’n 
dedueix d’això que si que hi ha un increment impositiu. 
 
Societats municipals. Jo he parlat no d’inversions en general sinó d’una emblemàtica que és el complex 
d’aigües. Quan he parlat de la Gumtsa és perquè jo m’he llegit l’informe de l’interventor i hi diu: “els 
comptes presentats de 2011 remarquen aquesta tendència negativa a reflectir un fons de maniobra 
negatiu de menys 6.500.000€, la qual cosa fa palès que la solvència a curt termini de l’empresa no és 
gens positiva”. Escolti, si ho diu l’interventor, reflexionem-hi i si no és gens positiva a curt termini, alguna 
cosa haurem de fer. Com també diu que d’aprovar-se una reducció de l’estructura, que és una 
recomanació, diu “que s’ha de tenir ben present que no resulta raonable que en aquest context de fortes 
restriccions de la despesa pública, inclús relatives a competències obligatòries, la societat declari a través 
de l’Ajuntament factures de l’empresa privada de consultoria financera, no anomeno l’empresa, per 
import de 232.967€ a raó entorn de 40.000€ mensuals”. Home, aquí tenim una bona mossegada no?, 
per poder també incloure en el pla d’ajust. 
 
I escolti, la inversió de les piscines, referint-se també a una altra societat municipal, referint-se a Tortosa 
Sport ens diu el senyor interventor “la continuïtat de la societat podria tenir un interès per al municipi 
d’executar-se el projecte de construcció i d’explotació de la piscina d’acord amb els seus plecs reguladors i 
poder recuperar l’IVA de la inversió. Tanmateix, cal assenyalar que no s’ha tingut en compte cap previsió 
de despesa per a aquesta finalitat a càrrec de l’Ajuntament en l’horitzó 2012-2022 degut a l’ajust tan 
important de les consignacions corrents per garantir la devolució dels préstecs. Atès el temps 
transcorregut des de l’adjudicació del objecte del contracte i estat en que es troba, l’Ajuntament deuria de 
tramitar la resolució d’aquest, d’acord amb l’article 223 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. D’una altra banda, cal tenir en compte que l’article 103.2 estableix, per a les societats locals, que 
cuando las pérdidas excedan de la mitad del capital social será obligatoria la disolución de la sociedad y la 
corporación resolverá sobre la continuidad y forma de prestación del servicio. Pel que fa a les aportacions 
municipals anuals a Tortosa Sport , la intervenció ja va advertit amb l’informe del compte general de 2010 



que la imputació a ingressos de l’exercici que fa la societat amb l’aportació municipal per a finançar les 
despeses generals de funcionament contratiu, l’ordre 733/2010 d’aspectes comptables de les empreses 
públiques, pel que si es registrés conforme estableix la normativa comptable, les pèrdues aflorades 
anualment conduirien irremissiblement cap a la dissolució de la societat. Aquesta indeguda operativa 
comptable s’ha fet palès de nou en el comptes de la societat de 2011, de manera que de forma 
incomprensible obligarà a la intervenció a informar desfavorablement uns estats comptables que, de 
forma reiterada, l’empresa auditori s’obstina en defensar, ignorant el parer de la intervenció. Aquesta 
polèmica absurda s’hauria de tancar definitivament dissolent la societat i traspassant la seva activitat a 
l’Ajuntament”. Escolti, definitiu. Per mi és definitiu el que aquí es diu en aquest sentit. Res més. Moltes 
gràcies. 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui formula les següents conclusions: S’informa favorablement del 
pla amb els termes, magnituds, condicions aprovades per part de l’interventor, amb el benentès... Senyor 
Sabaté, li dic el mateix que al senyor Dalmau. El senyor Dalmau és més novell en això, vostè ja porta més 
temps i sap els torns d’intervencions. Després li torno a donar la paraula dos, tres, cinc vegades, no es 
preocupen que no m’esgotaran a discutir. Per tant, no es preocupi, si no es pot fer, si tot està tot 
malament, si és tot un desastre doncs tindrem la desgràcia de tenir un govern convergent a Tortosa durant 
els propers 3 anys, però desprès ja quedaran alliberats. I ho podran ”reflotar”. Diu “porten governant 5 
anys, quan mirin el retrovisor”. Portem governant 5 anys, efectivament, i si tot es desenvolupa normalment 
continuarem governant 3 anys. Vam governar 4 anys perquè la gent, legítimament, ho va decidir en aquell 
moment, ara tornarem a governar 4 anys perquè la gent ho va decidir legítimament i d’aquí a 4 anys, o 
d’aquí a 3 anys i mig ens presentarem tots a les eleccions, o els que hi hagi de cada formació política, i la 
gent decidirà democràticament com ho ha fet sempre. Diu “però és que no miren el retrovisor”. Home, és 
que no miren lo retrovisor, que el miraré jo? Jo el miraré, vostè no el miri i a més jo el miraré per al que em 
convingui. Tona aquí “no, és perquè el govern tripartit”, perdó, diu “he fet vaga, vaig fer vaga al 2007”, 
perfecte. Si va fer vaga al 2007 llavors jo ho entenc, vostè tenia una relació laboral. Aquí, ni la Constitució 
Espanyola ni, dissortadament, la llei de vaga que no existeix, ni cap altra llei dóna dret de vaga als 
representats, ni als ajuntaments, ni als parlaments autonòmics, ni al parlament espanyol, no dóna dret de 
vaga. I altres companys seus segurament van fer la mateixa vaga que vostè i van assistir a la comissió 
però, en tot cas, com que vostè em diu que va fer vaga a l’any 2007, doncs jo dic doncs ben feta. Jo el que 
li dic és que en aquell moment el Partit Socialista no gesticulava i no l’he de defensar jo ara al Partit 
Popular aquí en aquest moment, ni quan deia que s’havia de fer cas a la vaga general només cal veure el 
que deien els ministres i el president del govern, socialista en aquell moment, dient que les decisions 
estaven preses i que la vaga general es respectava com la respectem tothom. Diu “i a més a més, jo vaig 
fer cas a un acord del Ple que rebutjava la reforma laboral”. No vam haver d’estar al mateix Ple. Agafi el 
text que van presentar el tripartit, per cert, i mirin que diu el text i tots vam fer el que havíem de fer. 
 
I ja per acabar, amb el tema del retrovisor, que m’he quedat a mitant. No miri el retrovisor que ja el miraré 
jo, i després ens torna a plantejar, el govern tripartit com el govern baixat del cel a Tortosa, per salvar 
Tortosa i tota Catalunya, el “denostat” govern tripartit. Escolti, jo no ho sé si “denostat” o no, no ho sé. Jo 
sé que va haver un govern, van haver unes eleccions, els que donaven recolzament a aquell govern van 
tenir un resultat i els que no donaven recolzament a aquell govern, en van tenir un altre i, fruït d’aquestes 
eleccions, va sortir un altre govern. Intentar explicar que el govern tripartit ho ha fet magníficament bé, que 
ha sigut el millor que li ha passat a Tortosa, que els 8 anys de governs socialistes a Tortosa van ser el 
millors i que la plaga arriba a Tortosa quan guanya Convergència i Unió, home, bé, és un discurs que es 
van passar 4 anys fent-lo, senyor Sabaté. Eh!, per mi poden continuar i, pel camí que porten veig que la 
cosa anirà bé, continuaran amb la mateixa línia. Van passar 4 anys fent aquest discurs. Jo diria que les 
coses no els van anar bé, però com que vostès jutgen, vostès ho fan anar. A mi em va bé, a mi em va bé, 
per tant, si els hi va bé a vostès i em va bé a mi, endavant, endavant les atxes, per tant, si vostè mira el 
retrovisor, el miraré jo i tinc tant de dret a mirar-lo jo com vostè i vostè veurà el que veurà i jo veure el que 
veure. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació, el Sr. Casanova pren la paraula i manifesta al senyor Alcalde que més enllà de les petites 



diferències tècniques que hi pugui haver entre un impost, un tribut, una taxa, el que està clar és que de 
cara al ciutadà, a l’hora de pagar és exactament el mateix i, pel que estem veient aquí al document aquest, 
puja tot. Com deia el senyor Sabaté pugen els impostos i pugen, com jo he llegit abans, taxes i tributs, per 
tant està claríssim, vull dir que no, no ens diguin que no. Diguin “pos si, pujarà perquè bé, perquè ha de 
pujar i perquè s’ha d’ingressar, però és així mateix”. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau, manifestant al senyor Alcalde que quan li diuen algo que no 
s’ajusta a la realitat que a vostè li va bé, doncs s’enfada. I quan li diuen, per exemple, que tenim un deute 
avui que hem passat de 40 a 53 milions, s’enfada. I quan li dic que devem, aquest 2012, 4.780.000€ 
d’amortització de préstec de capital i que això va pujant fins a 7 i estarem així un munt , s’enfada. Llavors, 
la veritat és que llavors comença a plantejar un temes en un pla pejoratiu, un pla menyspreador. Que em 
pregunti a mi, com a qualsevol d’ells també, què són els tributs?, que és el gènere i les espècies?, que és 
un impost, una taxa? Home, per favor, escolti miri per favor, senyor Bel. No sé, és que hi ha coses que no 
d’això. Quan em pregunta “bueno, i vostè al pla d’ajust sap el que hi ha?” Vostè el sap el pla d’ajust? Se 
l’ha llegit? Li puc fer una pregunta? Li puc fer qualsevol pregunta? No? Pos no li faré, no li vull fer, no li vull 
fer, no li vull fer, m’entén? O quan aquestes coses, jo la veritat no, jo el que he dit, torno a dir que la part 
d’ingressos del pla d’ajust té molt de protagonisme la millora en la gestió via inspecció. Això és el que he 
dit, i això provoca no una pujada d’impostos o de taxes o de contribucions, provoca una pujada de la 
recaptació, vull dir, no he dit jo res més. Ara, si anem a agafar el pla d’ajust i ens anem a l’IBI per exemple, 
l’IBI de rústica “ya en el 2011 se incrementó un 2,9 el tipo de gravamen con efectos del 01/01/2012, lo 
que supondrá en este ejercicio un incremento de 18.000€”. L’IBI urbana diu que ha pujat o que pujarà un 
3%. És el que jo li he dit, la xifra que jo tenia retinguda de totes, era un 3%. Jo me l’he llegit i si vol miri, 
aquí està subratlladet i d’això, “pese” a que ens ho van donar tard i “pese” a que ens ho van donar 
malament. Malament en el sentit, ull, no tècnic; malament amb el de la “premura” home, que no es pot 
aportar a la gent, corrents i de pressa per a venir aquí. Escolti, jo entenc “ojo!”, jo he felicitat a la senyora 
regidora i a tot l’equip de la regidoria i felicito a tots els funcionaris laborals i interins de l’Ajuntament de 
Tortosa per la feina i l’esforç, ara, una cosa no lleva l’altra, perquè si hem de felicitat però no podem 
criticar i quan un critica vostè es fica com un, amb cara de prunes agres i ens comença a dir de tot, pos 
home no, escolti, jo ja li dic, el tema de, he dit: en ingressos el pes de la recaptació és la millora de la 
gestió junt amb la gerència cadastral, que aquí ho fiquen, i amb les despeses, el gruix de la reducció de les 
despeses, doncs està per exemple amb el tema de personal, amb l’àrea, no en l’àrea ni en la partida 
pressupostària, en l’àrea de personal, no?, i desprès també hi ha baixades en l’àrea de foment, de cultura, 
de “festejos” i tot això. És l’únic que jo he dit. 
 
He dit una altra cosa, que l’he dit en el sentit de que, anem a veure, una cosa és una frase tòpica que 
s’utilitza en qualsevol moment i és utilitzable en qualsevol moment, i l’altra és dir a una persona, 
directament, “es que les dius com un campanar”, cosa que a mi em va dir també. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, per manifestar: Senyor Dalmau, ha felicitat a la regidora, em 
dono jo per felicitat i tant contents.  
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 11 vots a 
favor, corresponents als regidors del grup municipal de CiU, 2 vots en contra corresponents als regidors 
del grup municipal del PSC i 6 abstencions, corresponents als regidors dels grups municipals d’ERC (2), 
IETE (2), PP (1) i PxC (1).  
 
 
03 – DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA AL MINISTERI D’HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES D’OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A PROVEÏDORS. 
 

*-*-* 
 







































 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El Sr. Alcalde exposa que passem al tercer punt de l’ordre del dia que, si hi havia discussió ja està feta, 
perquè simplement és una dació de comptes, també en compliment del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 
de febrer, de la relació certificada al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques d’obligacions 
pendents de pagament a proveïdors, d’acord amb les condicions que estableix el mateix Reial Decret Llei 
4/2012. 
 
Moltes gràcies per la seva assistència i dilluns ens tornem a trobar, en aquest cas, al Ple ordinari. 
 
 

*-*-* 
 
I no havent més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió, a les setze hores i deu minuts, 
de la qual com a secretari estenc aquesta acta. 
 
El secretari,         Vist i plau 
          L’alcalde, 
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