
 
 

 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

10 / 2012 
 
 
 
Srs. / Sres. Assistents: 
 
Alcalde - President: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors/es: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CHERTÓ ROIG, NÚRIA 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
FORCADELL TORRES, JAUME 
GAMUNDI VILÀ, 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 accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 

Tortosa, essent les dinou hores i trenta minuts del 
dia catorze de maig 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'Excm. 
Ajuntament de Tortosa que al marge es relacionen, 
a l’objecte de realitzar sessió extraordinària sota el 
següent 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 

Dictamen de proposta d'acord d'aprovació de la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini a l'empara 
del Reial Decret - Llei 4/2012. 
 

*-*-* 
 
La Presidència declara oberta la sessió, procedint-se a continuació a tractar-se els punts inclosos a l'Ordre del 
Dia: 
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SERVEIS CENTRALS 
 
DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG 
TERMINI A L'EMPARA DEL REIAL DECRET - LLEI 4/2012. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Identificació de l'expedient 
Concertació de l'operació de crèdit  prevista al Reial Decret - Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es 
determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel 
pagament a proveïdors de les entitats locals, i al Reial Decret - Llei 7/2012, de 9 de març, pel que es crea el 
Fons pel finançament dels pagaments a proveïdors. 
 
Antecedents 
El Reial Decret - Llei 4/2012 ha posat en marxa un mecanisme de pagament i cancel·lació  de deutes amb els 
proveïdors de les entitats locals i del seu finançament, la qual cosa permet subministrar liquiditat a les 
empreses/autònoms i donar suport financer als ajuntaments per respondre al pagament de les seves deutes, 
encara que complint la deguda condicionalitat fiscal i financera. Per la seva banda, el  Reial Decret - Llei 
7/2012 estableix les condicions per reunir els recursos financers suficients pel finançament de les 
operacions d'endeutament necessàries pel pagament de les obligacions pendents.  
 
Amb l'objectiu d'aprofitar l'esmentat mecanisme de finançament, l'ajuntament ha complit les obligacions de 
subministrament d'informació establertes en l'article 3 del Reial Decret - Llei 4/2012. 
 
Així mateix, el Ple de l'ajuntament va aprovar, el 30 de març de 2012, un pla d'ajust, que ha estat valorat 
favorablement pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per tal de  donar compliment a l'article 8 
del Reial Decret - Llei 4/2012. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió de data 10 de 
maig de 2012. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
1r) Concertar una operació de crèdit a llarg termini, destinada al finançament del mecanisme de pagament a 
proveïdors establert en els Reials Decrets - Llei 4/2012 i 7/2012, sota les següents condicions: 
 
 Import del crèdit: 12.675.981,18 euros. 
 Tipus d'interès: el previst en l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics d'1 de 

març de 2012 (BOE de 17 d'abril de 2012). 
 Termini: 10 anys, amb 2 de carència. 

 
2n) Facultar al Alcalde - President, senyor Ferran Bel i Accensi, tan àmpliament com procedeixi per a la 
signatura de qualsevol document que calgui en execució del present acord ”. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde per explicar que el punt a tractar en aquesta sessió extraordinària 
simplement és un tràmit en el desenvolupament del  Reial Decret - Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es 
determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament de 
pagament de proveïdors de les entitats locals i després, com vostès saben, el Reial Decret - Llei 7/2012, de 9 
de març, pel que es crea el Fons pel finançament de pagaments a proveïdors. 
 
D’acord amb aquests dos decrets, una vagada complimentats tots els altres tràmits, l’únic que procedim és a 
aprovar, concertar l’operació de crèdit a llarg termini d’acord amb aquests dos Reials – Decrets en unes 

2  /12  



condicions econòmiques que seran les que establirà la comissió delegada de govern per a assumptes 
econòmics i un termini de 10 anys. No es fa referència a cap entitat en concret, ni a cap procediment perquè 
és el mateix que estableix la Llei i, per tant, l’import és de 12.675.981,18€. 
 
Dit això, és l’únic tema de l’ordre del dia i, en tot cas, cediria la paraula als portaveus que vulguin intervenir 
per posicionar el seu vot. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit el Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Casanova, qui manifesta que el seu grup municipal ja va fer 
palès el desacord que tenien amb el Pla d’ajust que el govern municipal va presentar. Llavors ja ens vam 
abstenir. Evidentment, ara que coneixem la xifra exacta, que és aquesta xifra que ha donat el Sr. Alcalde, els 
12.676.000€ i tenint en compte que aquí hauríem de sumar el préstec ICO aquell que es va aprovar fa uns 
mesos d’1.300.000€, això representa un endeutament de 14.000.000€ en un any, any i pico. És evident que 
això ens porta a qualificar la seva gestió, com a mínim, com a mínim la gestió econòmica de molt dolenta, 
perquè això hipoteca a l’Ajuntament de Tortosa durant 10 anys. Deu anys que aquest Ajuntament no tindrà 
cap iniciativa, cap marge de maniobra i cap possibilitat d’inversió. 
 
Aquest dictamen que avui ens proposen, nosaltres evidentment no hi estem d’acord de cap manera. Els 
responsables d’aquest endeutament i que haguem de demanar aquest préstec són vostès i, per tant, són 
vostès qui ho han d’assumir, no la resta de grups municipals, que suposo que cap dels que estem aquí hi 
donarem suport. 
 
Això ens ha portat que en molt poc temps, en un any, any i pico, haguéssim passat d’un deute de 
39.000.000€ fins als 54.000.000€ o per “ahí”. I de tot això, els únics responsables són vostès. 
 
Aquest crèdit suposo que en acabar aquesta legislatura d’aquí a tres anys, el següent govern municipal que 
vingui, sigui del color que sigui, es trobarà durant 7 anys, gairebé dos legislatures més, que haurà de tornar 
aquest crèdit vulguis o no, sí o sí i, per tant, es trobarà lligat de mans i peus econòmicament, sense 
possibilitat de fer res.  
 
Per tot això que li hem dit doncs, home, evidentment no els hi podem fer costat i la nostra postura serà 
d’abstenció com era previsible. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau per expressar simplement que també la seva postura serà 
d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell qui comença dient també que el seu posicionament serà 
d’abstenció, una abstenció que expressa, d’una banda, la necessitat de què els proveïdors de l’Ajuntament 
cobrin. Jo crec que és un tema innegable i que per tant inspira la part positiva d’aquesta abstenció. A la banda 
negativa, com no pot ser d’una altra manera, una quantitat preocupant, 12.675.000€, 2.100 milions de 
pessetes que, com s’ha dit aquí, també acumulat del que ja portàvem, a l’ICO d’1.350.000€, fa unes xifres 
difícils d’assumir crec que per al conjunt de la ciutadania i per a l’opinió pública en general. Evidentment, això 
és producte d’una gestió concreta i evidentment, això serà recordat com el llegat d’una gestió també concreta. 
 
Dit això, i com ja han posat l’accent en altres ocasions a l’hora de valorar políticament el que ha passat en 
relació als pagaments a proveïdors i la constitució d’aquest crèdit ICO que es farà pròximament, d’alguna 
manera posar de relleu que el que està fet, ja està fet, però atenció amb allò que fem en endavant, atenció. 
No reiteraré els nostres posicionaments en relació a algunes inversions que pretén emprendre aquest govern 
municipal, però sí en la demanda de cautela i de responsabilitat per a intentar garantir la viabilitat futura 
d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això i com ja he dit a l’inici de la intervenció, el nostre posicionament serà d’abstenció. Gràcies. 
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Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit el Sr. Monclús pren la paraula, exposant una dita popular que diu “qui paga descansa, però qui 
cobra més”. Jo crec que descansaran, i molt, els proveïdors d’aquest Ajuntament. Sembla que devíem 13 
milions i pico d’euros en factures que estaven al calaix. Ara això s’ha quedat en 12.675.000€ punts 
suspensius, que hem de tornar en 10 anys i els interessos, aproximadament, del 5 i algo %. En total, ens 
n’anirem potser més a prop 15 milions que dels 14 que haurem de tornar i, com he dit abans, qui cobra 
descansa però clar, els tortosins i les tortosines el que no farem és descansar de pagar perquè haurem de 
tornar aquesta quantitat que hem dit, vora 15 milions, però també la resta del que devíem, o del que devem 
als ens locals, per exemple, als consorcis, les factures que han arribat des de gener fins ara, els 42 milions 
aproximadament que teníem reconeguts. Quan comences a sumar això, ens n’anem als 55, 58 milions 
d’euros. Són molts diners. I clar, tot això és per una gestió que, entre cometes, podríem dir poc prudent dels 
nostres alcaldes. Jo no em limitaria només a l’últim, vull dir que això ho venim arrossegant i que casa vegada 
s’ha anat fent que el forat sigui més gran i jo crec que l’Estat ha dit prou i el que ha fet, gairebé de facto, és 
intervenir-nos.  
 
Clar, jo crec que els tortosins i les tortosines el que hem de fer és reflexionar, interioritzar quins polítics ens 
han portar a aquesta situació de que devem tants diners. Mirem, a Catalunya l’Ajuntament de Tortosa és el 
que fa 26 dels 900 i pico de municipis que hi ha, més endeutat en percentatge, em sembla que és el 137%. 
Això vol dir que si hagués una població que degués, el seu pressupost fos 100 i s’hagués endeutat amb el 
100%, hauria d’estar un any amb la persiana baixada i només una finestreta per a cobrar, no fent res més. 
Nosaltres devem el 137% i quan vas amb números absoluts i et planteges l’Estat espanyol, el Regne 
d’Espanya, resulta que dels 11.000 municipis que hi ha, Tortosa és el 82 dels que més deuen, i això és serio. 
 
A partir d’ara, no a partir d’ara, ja està passant, ens hauran d’apujar els impostos, les taxes o les 
contribucions, com es digui, hauran de retallar els serveis que dóna l’Ajuntament, de fet és que ha de ser així, 
siguin obligatoris o no obligatoris, s’hauran d’apagar llum, apagar-les, no pagar-les, també pagar-les. També 
s’haurà de retallar la recollida de residus, la protecció civil. Bé, totes aquelles coses, pavimentació, totes 
aquelles coses, tots aquells serveis, serveis socials que un ajuntament ha de donar. 
 
Però clar, al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, el que pensem és que ha prevaler el pagar, 
a pesar de tot això que he comentat, per tant la nostra postura davant d’aquesta situació és de fer-la palesa, 
però d’abstindre’ns. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz per constatar que avui celebrem un Ple històric. Mai a la 
nostra ciutat el plenari de l’Ajuntament ha decidit de concertar una operació de crèdit de tantíssima 
envergadura, tan elevat, que alhora representarà que hipotecarà les finances de la nostra ciutat, de 
l’Ajuntament en 10 anys mínim. 
 
Ja vam manifestar la nostra posició amb el Pla d’ajust preceptiu perquè ens autoritzessin a concertar aquesta 
operació de 12.675.981 euros i poder pagar a proveïdors. No tots, perquè el Reial Decret ja especificava que 
tenien que ser obligacions derivades dels contractes d’obres i serveis o subministraments inclosos en l’àmbit 
d’aplicació del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i quedaven fora les administracions 
públiques . Dic això perquè en aquests 12.675.000 euros hi ha més coses que s’han d’afegir. Ho hem dit en 
moltes ocasions, el 1.400.000 euros de la recollida de brossa amb el Consorci Comarcal del Baix Ebre, el 
retorn que hem de fer dels prop de 2.000.000€ de les bestretes que ens havia fet i després de la liquidació 
del fons estatal de cooperació i bé, al final el Pla d’ajust era de 13 milions i ha quedat en 12.675.000 euros. 
 
S’ha dit aquí, 2.116 milions de les antigues pessetes, corresponents a 3.126 factures pendents de pagament. 
Els volums, explicats així són d’una magnitud que denoten una preocupació important i que denoten una 
situació de les finances municipals, doncs molt greu. 
 
Clar, i ara on estem? Crèdits vius. Al pressupostos que vam aprovar per aquest any 2012, la documentació 
que se’ns va adjuntar, a 31 de desembre teníem 43.000.000€. Ara tindrem aquest nou crèdit de 
12.675.000€. Jo crec que també hem d’afegir el deure amb el Consorci de Residus, 1.400.000€, el que hem 
de retornar a l’Estat, bé ens n’anem a 60.000.000€. Ens n’anem a 60.000.000€. Quaranta-tres milions 
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d’euros estaven a la documentació que se’ns va adjuntar quan vam aprovar els pressupostos per al 2012, el 
nou crèdit 12.675.000€. És una qüestió de sumar, això és així. I per al 2012, el capítol d’amortitzacions més 
interessos anava cap als 4.437.000€ 
 
Ara tenim dos anys de carència. Bé, al 2015 li haurem de sumar 2 milions i una mica més, per tant, no 
maregéssim amb xifres. La situació no ens permetrà anar a inversions. De fet, aquest any 2012 al capítol 6 hi 
ha consignats zero euros d’inversió i aquesta és la situació. I no ens farem llargs ara amb els projectes estrella 
i tot allò que s’havia anunciat a bombo i plateret, segurament que ho farem en properes sessions plenàries. 
Aquesta és la situació. Jo crec que hem fet cim de la mala gestió econòmica i es pot dir. No és just això durant 
5 anys han baixat els ingressos i la situació econòmica ha propiciat de que també les administracions locals 
hagin rebut les seves conseqüències. És cert que han baixat els ingressos, però també és del tot cert que 
justament per això s’hagués tingut que tenir més control de la despesa, no tenir la butxaca foradada, dir sí a 
tot i gastar més del que en realitat s’ingressava. 
 
Bé, per tant així les coses, avui sí que hi ha una bona notícia per als subministradors i per a les empreses que 
tenen diners per cobrar del nostre Ajuntament i, per tant, així com en el Pla d’ajust vam votar en contra pel 
que ja vam explicar i ara he fet aquí un resum de tot allò que vam argumentar, avui en atenció a aquelles 
empreses que tenen diners des de fa més d’un any per valor de més de 12.000.000€ pendents de cobrar del 
nostre Ajuntament, la nostra posició serà d’abstenció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde per contestar, breument, algunes de les coses que han dit. 
 
Ho diré d’una forma que no molesti a ningú. Algunes de les incerteses, o dades que han donat absolutament 
fora de lloc, com dir que a Espanya som el 82 ajuntament més endeutat d’Espanya, ja entenc que no conegui 
la realitat d’Espanya, l’entenc completament, però ni el 82, ni el 182, ni el 382, ni el 582, senyor Monclús. Ja 
li pot pegar, pot traure el que vulgui, però no és la realitat. Sí, sí, traurà tots els papers que vostè vulgui, però la 
realitat és aquesta. O dir 60.000.000€, pos bé, 60, 70. Miri, a tots aquests que, el senyor Monclús diu “no, és 
que això és culpa dels alcaldes, la gestió dels nostres alcaldes”, la gestió dels regidors no, perquè clar, 
Esquerra Republicana la meitat del temps que s’ha passat en aquest Ajuntament de Tortosa en representació, 
més de la meitat del temps ha estat governant i ha governat amb uns alcaldes i amb els altres alcaldes, però 
la culpa és dels alcaldes. No ha sigut mai la culpa dels regidors d’Esquerra Republicana, no ha sigut culpa mai 
del Regidor de Cultura, ni del Regidor de Turisme, ni del Regidor de Medi Ambient, ni del Regidor de Joventut, 
aquests no, aquests no han tingut mai culpa de res, perquè aquests són d’Esquerra Republicana. Era culpa 
dels alcaldes perquè, de moment i jo compte que encara tardaran, Esquerra Republicana no ha tingut maig 
l’alcaldia. 
 
Bé, escolti, cadascú es fa responsable del que es fa i miri, tota aquesta barbaritat de gestió econòmica, 
aquest llegat, jo l’únic que els hi dic és el següent: amb el Pla que es va aprovar, aquest Pla que vostès van 
denotar i aquestes barbaritats d’endeutament i aquests grans problemes que tenim, etc., etc., això, en la pitjor 
conjuntura econòmica que s’ha viscut al llarg dels últims 50 anys, en la pitjor conjuntura econòmica que s’ha 
viscut al llarg dels 50 anys, al final d’aquest Pla, ja els hi vam dir el dia que ho va dir molt bé la senyora 
Regidora d’Hisenda, al final d’aquest Pla, quan deixi jo de ser Alcalde d’aquí a 3 anys, deixarem menys 
endeutament del que vam trobar i fins ara això no ho ha fet cap alcalde i després la gent valorarà també, a 
part de l’endeutament, que és o serà menor del que vam trobar, i això són les xifres, perquè sap que passa 
que estem amortitzant, senyor Sabaté. Diu “devien 42.000.000€”, sap quan deuen d’aquests 42.000.000€, 
només d’aquests 42.000.000€ ? Doncs ara se’n deuen menys de 39.000.000€ perquè cada mes s’amortitza 
i ho anem fent. Per tant, escolti, ja ho valoraran, ja ho valorarem, ja mirarem exactament, però si mirin per 
aquella casualitat de les casualitats, imaginin que es compleix el Pla d’ajustament, quin desastre eh, si es 
complís el Pla d’ajustament per a tots vostès, perquè no tindrien discurs, no tindrien discurs, perquè el seu 
discurs en què es basaria? En que s’hauria fet tot el que s’ha fet a Tortosa i es deu menys del que vam 
heretar? Doncs, que és molt o poc ? No ho sé, però en tot cas, menys del que vam heretar. 
 
Home, que els socialistes em vinguin aquí a dir que s’ha gestionat l’Ajuntament com en una butxaca foradada, 
que ha cedit a tot que sí. Vostès no han estat a l’època daurada de les butxaques foradades, vostès no han 
estat a l’època daurada del que es feia a Tortosa, de les exposicions sense consignació pressupostària i que 

5  /12  



després eren portada als diaris, ni de les rotondes d’1.000.000€ sense consignació pressupostària que es va 
tenir que cobrir, ni d’un pavelló firal amb una factura firmada en un decret el dia abans que deixés l’alcaldia 
de 3.500.000€ sense consignació pressupostaria. Vostès sí que saben el que és tenir la butxaca foradada, no 
la butxaca, vostès ho tenien tot foradat, tot. I home, estem on estem pel que estem, per tant poden fer els 
discursos que vulguin, però sap quin és el problema? Que la gent ja ho sap, i sap qui són els de la butxaca 
foradada i ho sap perfectament i saben com van trobar l’Ajuntament de Tortosa i com el van deixar. I vostès 
poden dir “no, jo no estava” o “jo no hi era” o “aquests eren un altres. Aquests eren els dolents, o estos 
eren...”. No, no escolti, eren els que eren, per tant, jo accepto qualsevol crítica, ara, jo l’únic que els demano 
és que si al final del mandat resulta que devem menys del que ens vam trobar, els demanaria un 
reconeixement, un reconeixement de dir “escolti Alcalde, tot allò que vam arribar a dir era una barbaritat”. 
 
Factures al calaix, senyor Monclús. Jo li demano que em digui quantes factures al calaix hi havien. Sap el que 
és vostè una factura al calaix? Ho sap o no ho sap? Suposo que ho deu saber el que és una factura al calaix. 
És aquella factura que ni té consignació pressupostària, ni s’ha tramitat pel seu conducte ordinari, ni està 
registrada. Jo el convido, no ara perquè segurament no tindrà els papers aquí, busqui’ls, pegui voltes i digui’m 
quantes factures al calaix hi havien i quin import pujaven, perquè clar, no es val a dir aquí a dir, a pegar-li al 
totum revolutum, no, no, digui-m’ho. M’ho agafa i el proper Ple, el Ple ordinari del dia 4 ve i m’explica “escolti 
Alcalde, de factures al calaix n’hi havien tantes”, però factures al calaix eh, que són aquelles que s’obri el 
calaix i que apareixen. Jo li puc dir les que ens vam trobar, li puc dir, però jo el que li dic aquí és que de 
factures al calaix no n’hi han. No li dic que hi hagi algú que hagi comprat un llibre, 50€ i que pugui estar aquí, 
però les demés estan totes, hi ha un registre de factures, estan totes identificades, amb consignació 
pressupostària. Si n’hi ha alguna que està fora de consignació pressupostària, forma part de l’extrajudicial, 
aquell extrajudicial que el senyor Sabaté em pronosticava d’1.000.000€ per a festes i jo li vaig dir “bé, ja ho 
trobarem, d’aquí a uns dies ho trobarem i veurem el milió d’euros d’extrajudicial de festes en què s’ha 
convertit”, perquè clar, aquí val la pena anar recordant-ho, perquè es diuen barbaritats, les barbaritats 
queden, passa el temps i després aquestes barbaritats es constaten que no és. Factures al calaix, vostè al 
proper Ple em diu quantes d’aquestes factures estaven al calaix i quin import hi havia, perquè aquesta és una 
pràctica que durant els últims anys s’ha acabat a aquest Ajuntament de Tortosa i s’ha reduït de forma 
espectacular. I factures que no tingui el control ningú, ara no n’hi han. I de calaix només n’hi ha un, sap quin 
és el calaix? El calaix d’Intervenció, que és on hi ha el registre de factures, registre que es va instaurar fa 4 
anys i, per tant, allò de que cada regidor es guardava les factures, pràctica habitual a aquesta casa, fins quan 
ho considerava necessari i les feia aflorar o fins que venia un altre regidor i obria el calaix i trobava el calaix 
ple de factures, això s’ha acabat. Per tant, els demano, i això ho hauria de saber perquè, entre altres coses, 
s’ha acabat gràcies a l’aportació també d’Esquerra Republicana, perquè Esquerra Republicana s’ha de sentir 
corresponsable d’aquesta acció perquè va estar governant amb nosaltres durant els últims 4 anys i, per tant, 
ho podria lluir això. Dir “miri, això a l’Ajuntament es va acabar mentre nosaltres governàvem”. Ara no, vostè 
diu “no, hi ha factures al calaix”. El convido a que em digui quines factures. 
 
“No es fan inversions. A Tortosa no es fan inversions. No es faran inversions, no es podrà fer res”. 
Tranquil·litat, tranquil·litat, ja ho veurem. Durant aquests propers 3 anys, si no es fa res a Tortosa, tindran raó 
vostès. Si es fan coses, doncs segurament algú de la ciutadania i els electors potser els demanaran 
explicacions, i enlloc de demanar explicacions al govern, demanaran explicacions a la ciutadania. No hi ha 
inversions, l’Ajuntament no pot fer res i si l’Ajuntament va fent, doncs enlloc de donar explicacions 
l’Ajuntament, l’equip de govern haurà de donar explicacions a l’oposició perquè aquesta serà la realitat. Que 
no hi ha inversions, no es preocupin que ens prendran com un mal govern, la gent no ens votarà i faran una 
altra elecció i vostès tindran la seva oportunitat. Si vostès van fer aquest discurs “no es fan inversions” i 
després se’n fan, doncs la gent també decidirà. La gent sap quin és el moment, sap que és extremadament 
complicat i també sap que si ens trobem en aquesta situació, entre altres coses, és perquè no cobrem el que 
se’ns deu i perquè se’ns ha reduït moltíssim. El senyor Sabaté diu “no, les bestretes”. No, no, les bestretes no. 
És el “manirroto” del senyor Zapatero, va fer unes previsions d’ingressos i va donar uns diners a l’Ajuntament 
quan hi havien “brotes verdes” que després els hi reclama, que després ens els reclama, i eren recursos 
destinats a despesa corrent, no a inversió. Per tant, si en aquell moment el partit socialista va fer un desastre 
de gestió a nivell de l’Estat espanyol, concretament amb la gestió de les corporacions locals, ara no digui “i a 
més a més, això li computa com a deute”, que no computa com a deute, “i a més a més, vostè ho ha de tornar 
ja”. No, no, escolti, jo l’únic que sé és que en aquests moments la participació en tributs de l’Estat, en aquests 
moments no, en aquest exercici 2012 ho salvarem, per l’aplicació d’una normativa que trau ara el Partit 
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Popular que ens salva aquest any, que no l’any que ve eh. L’any que ve tornarem a estar igual, però jo l’únic 
que sé és que entre el 2007 i el 2011 hi han, pràcticament, 2.000.000€ menys de l’Estat a l’Ajuntament de 
Tortosa, l’únic que sé, per tant evidentment, és una conjuntura difícil. Una conjuntura gairebé impossible. 
 
Molt bé, si amb tot això resulta que al final del mandat som capaços de complir el Pla d’ajust i deixem menys 
endeutament del que vam trobar i vostès diuen que no fem cap inversió i fem inversions, jo l’únic que els 
demano és que al moment aquell es presentin a la ciutadania i ho expliquin i tinguin l’honradesa política de 
dir “miri, nosaltres pronosticàvem que l’Ajuntament estaria molt endeutat i resulta que està menys endeutat 
de quan el senyor Ferran Bel va començar a ser Alcalde i nosaltres pronosticàvem que no es faria cap inversió 
i es fan inversions”, ara vam inaugurar, vam ficar en funcionament un carrer i una plaça nova, en tornarem a 
fer alguna altra ara. Ara tornarem a licitar una altra obra a la Raval que també és important i això que no 
podem fer res. 
 
Bé, en tot cas és el seu discurs catastrofista, que és un desastre la gestió econòmica, però clar, això quan t’ho 
diu algú pots tenir, la ciutadania pot tenir algun dubte. Quan t’ho diu algú que té antecedents, doncs els 
dubtes s’esvaeixen.  
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Tot seguit el Sr. Forcadell pren la paraula per posar de manifest que creu sincerament que el senyor Alcalde 
s’equivoca si ens atribueix als representats de l’oposició un discurs en què preferim el caos econòmic, en què 
preferim que no hi hagi inversions a Tortosa per a intentar treure-li al Sr. Bel algun vot d’aquí a tres anys. 
 
Crec que la cosa, i em sona haver-ho dit algun altre dia, està prou fotuda, i perdoni l’expressió, com per a què 
ara mateix i durant, probablement, els pròxims dos anys amb tota la calma del món pensem més en construir 
que en una altra cosa, per tant, crec que és un error atribuir a n’aquest grup o a qualsevol altre grup de 
l’oposició aquest “quan pitjor, millor”, “si no podem fer inversions ja traurem vots”, crec que a ningú se li 
escapa que jo en els vots no penso gaire avui en dia i penso més en Tortosa i la situació és preocupant. 
 
Que quan acabi el mandat vostè ho deixarà tot net com una patena? Això és una incertesa, ens ho permetrà, 
no?, que és una incertesa. Avui tenim una certesa, tenim una certesa i és que acabem de demanar un crèdit 
de 12.675.000€ que s’uneix a un altre d’1.350.000€, això totalitza 14.000.000€ i que altres ciutats del 
nostre entorn, amb altres dimensions no estan tan fotudes i m’hauran de tornar a perdonar l’expressió. 
Tarragona té 135.000 habitants i també li deu diners l’Estat i també li deu diners la Generalitat com a 
nosaltres, home i tant, i tant que ne n’hi deuen. I amb 135.000 habitants, o sigui, aproximadament quatre 
“Tortoses” presenta 16.000.000€ a n’aquest ICO. Amposta, ciutat veïna, governada per Convergència i Unió, 
nosaltres en tenim 36.000, ells en tenen 20.000, 21.000 d’habitants, però és que no arriba als 2.000.000€ 
d’ICO. Llavors, vostè diu “al final ja ho veurem”, no , a veure, avui tenim una certesa que és que Tortosa està 
pitjor que la mitjana i és un repte per a tots nosaltres, és un repte i no em cal reiterar, com ho hem dit en 
tantes ocasions i s’ha dit en comissió i s’ha expressat a la Tinent d’Alcalde d’Hisenda la necessitat de que es 
posin totes les dades damunt de la taula per a buscar solucions conjuntes perquè el que està en joc és el 
futur, la viabilitat futura d’aquest Ajuntament i de la nostra ciutat, no els vots que puguin caure d’una banda o 
de l’altra d’aquí a tres anys.  
 
Avui parlem d’un ICO que fa referència a proveïdors privats, però és que en va caure un altre d’ICO, ja ho hem 
dit, però és que a més a més aquí es va vendre l’empresa d’aigües i es va tenir un ingrés extraordinari que 
també es va fulminar i és que, a més, falten els consorcis públics com també s’ha dit aquí. Anem a veure, no 
anem per episodis, com ha passat en aquesta ocasió i la senyora Villarroya ho sap bé, aquestes dades que 
finalment es van donar de manera obligada per imposició de l’Estat i que ara són públiques s’havien demanat 
cordialment en comissió. Jo convido a que en endavant siguem capaços de tota aquesta altra part que ens 
falta, la manera en què hem d’assumir aquestes inversions que Tortosa necessita i que l’Alcalde deixa 
entreveure que es podran fer, anem a debatre-ho d’una manera positiva. No tenim 3 anys, però 2 és probable 
que si que els tinguem, per tant, posem-nos a treballar tots amb un cert ambient de col·laboració durant un 
temps, a veure si podem traure a Tortosa de la situació en la que es troba. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús manifestant que de coses que no són reals em penso que no n’he 
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dit massa. Deia el company Forcadell que els diners que han aflorat són dades públiques que aquí no ho 
sabíem, era una metàfora i com a tal que s’ha entès. Però el que sí que li he dit és que dels 85 ajuntaments 
catalans més endeutats, Tortosa ocupa el lloc 27, això és així, ja li faré arribar al pròxim Ple del dia 4 perquè 
s’ho miri i també que el rànquing en valor absolut que més es deu a l’Estat espanyol, dels municipis, el primer 
és Madrid que quan mires el deute per habitant deuen 2.000€ per cada madrileny, el segon és Barcelona que 
només deuen 743€, després va València, Saragossa, Màlaga, anem baixant i quan arriben al lloc 80 trobem 
Lloret de Mar, 81 Marbella, 82 Tortosa i devem 1.272,01€ per tortosina o tortosí i així podem anar seguint, ja 
li faré arribar. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde per demanar al Sr. Monclús que li faci arribar i que miri de quins 
ajuntaments està parlant això. Miri de quins ajuntaments està parlant i de quanta població té aquesta llista. 
No, no, en valor absolut el 80?  El 80 en valor absolut de tota Espanya? No, pot pegar totes les voltes que 
vulgui Sr. Monclús, en valor absolut impossible. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz per manifestar que aquests o aquells, que deia vostè referint-se 
als grups municipals anteriors als que avui som electes en aquest Ajuntament, són aquells que juntament 
amb aquell tripartit que, des de les files de govern, s’ha estigmatitzat com el causant de tots els mals del món 
mundial, van aconseguir per a n’aquesta ciutat dos coses molt importants: una inversió com mai s’havia fet a 
la ciutat de Tortosa i que li ha donat equipaments, infrastructures i fisonomia real de capital administrativa de 
les Terres de l’Ebre. I dos, el que possibilita la rehabilitació de tot el nucli històric per la importància que té per 
a la ciutat, amb el seu patrimoni històric i cultural i que ha permès que aquest dissabte es fes el concert de 
primavera a la plaça de Sant Joan i s’inaugurés la plaça. Això és el que va aconseguir aquells i que va impulsar 
aquell govern, la Llei de Barris. Aquests, aquells són els que van impulsar aquestes actuacions.  
 
Jo crec que, des del punt de vista institucional, vostè ha tingut un moment d’alguna expressió de deslleialtat 
institucional perquè quan les receptes, fins i tot des d’Europa de cara a n’aquesta situació econòmica tan 
crítica i tots convenim de que és així, es deia de que el que es tenia que fer era apostar per la inversió pública, 
va haver un pla de suport a la inversió municipal, el 100%, no en cofinançament que augmenta l’endeutament 
dels ajuntaments, al 100% el conegut com els plans Zapatero, que a la nostra ciutat se li van atorgar 
10.000.000€ en unes inversions molt importants que es van fer aquí a la nostra ciutat. 
 
I bé, aquells, aquests al que el senyor Alcalde es referia, des del punt de vista de les finances municipals, any 
99, 25.000.000€ d’endeutament actiu sobre un pressupost de 18.000.000€, 138%. Any 2007, final del 
govern d’aquells, d’aquests, pressupost 45.000.000€, 36.000.000€ d’endeutament, 80%. Any 2012, 
pressupost 29.000.000€, avui incorporem aquests 12.675.000€, amb el que jo he explicat, 59.000.000€ 
d’endeutament, 206%. Bé, aquestes són les xifres. Aquells, aquests que el senyor Alcalde deia van aconseguir 
pagar a 90 dies data factura, 90 dies, això és cert, 90 dies data factura. Aquí tenim factures de més d’un any i 
vostès el primer que van fer, de les primeres decisions  va ser encarregar una auditoria, una auditoria que mai 
han donat a conèixer. Doncs donin-la a conèixer. No l’han donat mai a conèixer, mai han donat a conèixer una 
auditoria sobre els comptes municipals. 
 
I finalment, senyor Alcalde, una auditoria que parlava dels extrajudicials, això és l’únic que vostès van dir aquí. 
Ens espera, suposo, un extrajudicial que no sé ja quantes setmanes i alguns mesos que vostès tenen dormint. 
Potser és de més d’1.000.000€ l’extrajudicial proper? Més, més d’1.000.000€ d’extrajudicial ens està 
esperant. Doncs aquest 1.000.000€ ja fa com a mínim un mes i mig que el tenim. Anem per capítols, ja 
veurem quan el presentaran, però el tenim, vostè sap que tenim un extrajudicial de més d’1.000.000€ 
pendent. Res més, gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament el Sr. Alcalde pren la paraula per exposar el següent: Miri, per començar, vostè Sr. Sabaté em va 
reptar aquí, aquí mateix, on està assegut, “ vostè no tindrà 1.000.000€ d’extrajudicial en festes? “, està a 
l’acta això eh, de fa pocs mesos, a l’acta i li vaig dir “home no, que m’ho està ficant molt fàcil. Rebaixi-ho a la 
meitat o fiqui una tercera part”, no vostè, com que parlava de cara a la tele, li pega un 1.000.000€. Ara em 
diu “té 1.000.000€”. L’extrajudicial, el que hi hagi, ja està inclòs dins del Pla d’ajust, ja està inclòs perquè són 
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factures de l’any passat i, per tant, quan sigui el moment es presentarà.  
 
Vostè diu “ l’Ajuntament socialista pagava 90 dies data factura ”, és que a més a més ho diu amb aquesta 
seguretat, és que hi haurà algú que s’ho creurà. L’Ajuntament socialista, que tenia extrajudicials de 
3.000.000€ a l’any, aquest Ajuntament ex-socialista de tripartit, que a vostè li agrada dir, tripartit que pagava 
a 90 dies és el que tenia 3.000.000€ d’extrajudicial cada any? Vol dir que, com a molt prompte, es pagava als 
8 o 10 mesos de la factura? És el mateix govern? Són els aquests, són els aquells, són els de més allà? Pot fer 
els números que em digui. 
 
El denotat tripartit per part de vostès, el denotat tripartit per part dels catalans, per part dels catalans, sinó 
agafi i miri’s el resultat de les eleccions, senyor Sabaté, miri’s el que van fer vostès. El tripartit vegi com va 
evolucionar, no és que el denotéssim nosaltres, és que el van denotar vostès.  
 
I després aquest discurs que deuen de tenir l’esperança que encara cali en algú. “ Que ha creat la inversió 
com mai “ i fent un “alarde” de valentia, perquè s’ha de ser valent, vindre aquí i dir que la plaça que s’ha 
inaugurat fa dos dies és gràcies al tripartit. Com diria aquell castellà “alucina, vecina”. Vostè ha de dir que la 
plaça aquesta, que van renunciar a fer-la, que la van renunciar a fer, la van renunciar al POUM, vam cedir 
davant de les pressions de la Comissió de Patrimoni governada per vostès mateixos i la mateixa Comissió de 
Patrimoni ens va permetre després a nosaltres fer la plaça. Vostè, vostès, que van fer els, que deien que els hi 
havien fet una llei especial per al Casc Antic de Tortosa i va ser l’escàndol de tot el país, que no van arribar a 
temps de presentar la sol·licitud, vostès que en dos anys i mig de Pincat van executar un 12%, incloent les 
obres que ja s’havien començat fora del Pincat i que tenien que estar finançades per un altre cantó, vostè ve 
aquí i a dir-nos “no, escolti, tot lo bo que ha passat a Tortosa, això és tot gràcies als governs tripartits i governs 
socialistes i tot lo dolent que ha passat a Tortosa, i si es troba un dia la tomba de Sant Ruf, això és culpa de 
Convergència i Unió ”? Home, senyor Sabaté, que vostè ha aterrat ara, però vostè sap com van les coses i com 
han anat les coses a n’esta ciutat. Dir “ tot lo que ha passat bo, inversió com mai “, doncs jo no ho entenc, jo 
no ho puc entendre. Si han sigut el millor govern que ha tingut Tortosa sota la capa del cel al llarg dels últims 
3.000 anys, si a la Generalitat de Catalunya el tripartit ha sigut el govern que va canviar el rumb de Catalunya i 
de Tortosa i la capital administrativa, perquè qualsevol dia d’aquestos hauran muntat fins i tot vostès la 
Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre, si ha sigut tot això, quin poc reconeixement. Si això és només dels 
perversos de Convergència i Unió, que van dient el que van dient, quin poc reconeixement. Que no se’n 
recorden com estava Tortosa quan governaven? Que han perdut la memòria? Que ha perdut la memòria vostè, 
senyor Sabaté, de quan governava el Partit Socialista, Iniciativa i temporalment Esquerra? Han perdut la 
memòria i ara venen aquí i pensen “ com que nosaltres l’hem perdut, els ciutadans de Tortosa també l’han 
perdut i, per tant, ara direm que aquella ha sigut l’etapa més pròspera de la Tortosa des del Renaixement “ 
Home, que la gent no perd la memòria eh, que la gent sap el que hem fet cadascú, que la gent sap qui ha 
impulsat el Pincat i qui l’ha ficat en marxa i qui va ser incapaç de poder executar ni una obra, ni un projecte. 
Dos anys i mig després i la senyora Roigé, quan va entrar de Regidora d’Urbanisme, no va trobar ni un projecte 
aprovat damunt la taula. Dius no, és que n’havien executat molts. No, no, és que no havien executat res, però 
és que lo gros no és que no haguessin executat res, sinó que a més a més, no tenien ni un projecte aprovat. 
Home no, però els havien encarregat. Ni encarregat. És que una gestió pitjor amb el tema del Pincat jo crec 
que no la trobem a tota Catalunya i ara vostè em diu aquí que la plaça aquesta que vam ficar en marxa el 
dissabte passat és gràcies al govern tripartit i gràcies al govern socialista a Tortosa. Home, home, ha dit això i 
ja la credibilitat la perd, la perd tota. 
 
M’ha donat una dada que no és bona, però que la podem considerar com a bona. No és bona perquè són 
38.500.000, però 25 a 38.500.000, faci comptes i ja no és que faci comptes, sinó que miri i com estava 
Tortosa a l’any 99 i com estava al 2007. I com estava al 2007 Tortosa i com està ara. Em diu “vostè ha fet una 
deslleialtat institucional”, suposo que es refereix al Govern Central amb el fons, amb el Plan E, pla Zapatero. 
Vuit mil milions d’euros a tota Espanya. Vuit mil milions d’euros i és que això ho deia Europa. No, no, això no 
ho deia ningú a Europa en aquell moment, això era “made in Zapatero house”. Si, si, això no ho deia ningú a 
Europa en aquells moments, ningú, i sinó si llegeix tots els informes de la comissió europea, del Banc Central 
europeu, del Fons Monetari Internacional, es llegeix tots els informes i que li expliquin si aquella mesura es 
veia com un nou paradigma o com una mesura que no entenia ningú. Que ens va anar bé als ajuntaments?, 
ens va anar bé per fer inversió i donar feina, però diu “no, això no es va fer a crèdit”, qui es pensa que ho paga 
això?, que es pensa que ens ho va pagar Sarkozy?, o la Merkel? Aquests 8.000.000.000€ Espanya no els 
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tenia eh, l’Estat espanyol no els tenia i es va endeutar, per tant, no digui que aquest és el paradigma de 
política econòmica que s’havia de fer. 
 
Senyor Forcadell, “oh, és que vostè, ja ho veurem”, si, ja ho veurem, amb això té raó, ja ho veurem. Jo l’únic 
que li puc dir és que l’any passat l’Ajuntament de Tortosa va fer amortització neta d’endeutament 
4.083.000€. La primera vegada en 30 anys que es feia. Amortització neta. No, li dic jo, vull dir que ja ho 
veurem, té raó, ja ho veurem, però l’any passat vam fer amortització neta de 4.083.000€ i, en tot cas, en 
aquests moments, evidentment que tenim deute perquè també tenim molt de deute amb altres 
administracions que ens deuen a nosaltres. I en tenim, i dissortadament, doncs no fa preveure res que això es 
pugui reduir, no fa preveure res que es pugui reduir perquè la conjuntura no va per aquí, eh. 
 
De l’empresa d’aigües no ens ho hem polit tot. Li vull recordar que 3.500.000€ van anar a amortitzar un 
crèdit del famós pavelló firal. No ens ho hem polit tot. Segona, encara tenim fons disponibles per part de 
l’Ajuntament de Tortosa de la venda de l’empresa d’aigües, encara els tenim i, per tant, encara els podem 
utilitzar. 
 
Dit això, poca cosa més. En tot cas vostès fan el discurs que creuen que creuen que han de fer, és un discurs 
en positiu, un discurs constructiu, jo l’interpreto de forma equivocada. Vull esmenar-ho a partir d’ara i 
intentaré veure en les seves paraules un ànim constructiu. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz per manifestar que 20 anys de govern de Convergència i Unió 
i no es va impulsar el que ha estat una llei que ha contribuït a la rehabilitació dels barris degradats dels nuclis 
històrics de les ciutats mitjanes i grans de Catalunya que han contribuït també a la cohesió social. Els governs 
presidits per Pasqual Maragall i José Montilla han propiciat la Llei de Barris, jo he dit això, que ha tingut el seu 
recorregut de planificació, de projectes, de modificació de projectes i és evident de que si no hagués hagut la 
Llei de Barris i un govern municipal que es va acollir a la Llei de Barris, la nostra ciutat avui no tindria aquesta 
transformació ni s’hagués pogut inaugurar la plaça de Sant Joan el dissabte. Això és el que ho he dit i de 
vegades vostè tergiversa i li dóna la volta a les coses. 
 
Home, un govern, que va fer aquell govern?  Doncs miri, 12 anys, 12 quilòmetres d’autovia Tortosa – l’Aldea i 
va ser aquest govern el que la va tenir que acabar. Tants d’anys la ciutat es mereixia que tardés això? Palau 
Oliver de Boteller, Palau Abària, caserna de mossos d’esquadra, parc de bombers, les travesseres de vies 
traspassades, com totes les restauracions de paviments i serveis a Ferreries i l’avinguda Felip Pedrell, el 
campus de la universitat Rovira i Virgili. Home, Déu n’hi do, Déu n’hi do eh. Doncs si, jo crec que va ser una 
etapa del govern tripartit caracteritzada per una inversió com mai s’havia vist a la nostra ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, manifestant que no vol fer-ho llarg, senyor Sabaté, de veritat, però de 
tot això que m’ha dit, el campus URV que inaugurarem ara, quan de temps estava pendent?, qui va adquirir 
els terrenys?, qui va cedir el terrenys? Senyor Monclús, jo ja sé que vol tenir el seu minut de glòria, però 
després ja li donaré. Si, perquè ha sentit “universitat” i ha dit “he de dir que jo també estava allí”, el senyor 
Monclús també estava allí, però senyor Sabaté, qui ho va cedir?, quant de temps estava pendent de que 
l’Ajuntament cedís aquests terrenys? Vol que li expliqui el cas de la caserna dels mossos?, idèntic. Quant de 
temps estava la caserna dels mossos pel govern tripartit per a fer a Tortosa i no s’havien cedit els terrenys. Qui 
va cedir els terrenys?, qui va adquirir els terrenys? Que va ser el govern socialista a l’Ajuntament de Tortosa? O 
va ser el pervers govern de l’Alcalde Bel? I així successivament, però miri, sap que passa?, que això per a bé o 
per a mal forma part de la història, forma part de la història. Si vostès volen reeditar un altre tripartit a 
Catalunya, jo els aconsello primera, que canviïn la marca. Quan la marca està cremada han de canviar. Ho van 
intentar, govern d’entesa, no sé què. Canviïn de marca, no vulguin rehabilitar una marca que està socarrada. A 
mi em pareix legítim que la seva opció política a Tortosa i a la Generalitat passi pel tripartit, però canviïn de 
marca. Ei, un consell, facin el que creguin convenient, però això ja forma part de la història, igual com els 
governs socialistes a Tortosa. Tornaran algun dia, segur, perquè el Partit Socialista és un partit de govern, però 
ara formen part de la història. Ho van fer tot bé, tant a la Generalitat com a Tortosa, però els tenien mania, la 
gent els tenia mania i no els va votar i els va castigar durament. Els tenien mania. Això ja passarà amb el 
temps eh, però no vulguin intentar fer veure el que no és, perquè la gent no és tonta. Jo ho he dit moltíssimes 
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vegades, senyor Sabaté, i vostè s’ho creurà o no s’ho creurà. Jo arribo a ser Alcalde no pel bé que ho faig, ni 
pel gran equip que tenia, ni perquè era millor que els altres. Jo sóc Alcalde perquè ho fan molt malament. Si, 
si, se’n poden riure, però això els hi ha de fer pena. Jo sóc Alcalde perquè vostès van fer una gestió 
desastrosa. Després vaig poder fer jo gestió 4 anys i la gent ens va confirmar una altra vegada. Jo sé que els 
hi dol això, jo ho entenc que els hi dolgui, però si vostès el que pretenen ara és defensar la gestió d’anys 
anteriors és que qui els hi marca l’estratègia s’equivoca, però vostès la trien i fan el que creguin convenient. 
 
Vostès han de dir “escolti, vostè ho fa molt malament, vostè ha fet una plaça i no tindria que haver fet una 
plaça sinó que tenia que haver fet tres carrers. I jo faria això, i faria allò”, i potser així arribaran. Intentar fer 
entendre a la gent que es va equivocar quan va votar i que tenia que haver votat una altra cosa i que així la 
pròxima vegada voten això, jo no crec que sigui la millor estratègia. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament el Sr. Monclús pren la paraula per expressar que el minut de glòria no el necessita. La meva 
glòria és la satisfacció personal que tinc d’haver pogut contribuir a què l’edifici de la universitat estigui on 
està. Però si que voldria fer una puntualització en quant a què l’Ajuntament de Tortosa va cedir els terrenys, es 
veritat, però és que a l’Ajuntament de Tortosa abans li va cedir algú. Només ho deixo aquí. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde per preguntar al senyor Monclús: Qui li va cedir, l’Incasol?, pagant, 
senyor Monclús, pagant. Si, si, ja pot riure. És que o no en té ni idea, o no se’n “enterava”. Pagant, pagant 
senyor Monclús, aquest és el drama. I el que no havíem explicat fins ara, i ho expliquem. Ho expliquem gràcies 
a la intervenció del senyor Monclús el dia abans de la inauguració del Campus, perfecte. Uns terrenys que són 
de la Generalitat de Catalunya, de l’Incasol, exigeix el govern tripartit que l’Ajuntament de Tortosa els compri 
per a cedir-los un altre cop a la universitat. Això és la primícia, que fins ara havíem portat amb certa discreció. 
Ara em ve aquí que ens els van cedir gratis, doncs miri, això és el que hi ha, i aquesta operació si no recordo 
malament a l’Ajuntament de Tortosa estava quantificada en uns 800.000€, que no és el pinso del gos, però 
són 800.000€. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit el Sr. Sabaté Ibarz pren la paraula per manifestar: Nosaltres quan parlem de passat és perquè ens 
hi porta vostè a parlar del passat, sense fer reconeixement, ni sense fer justícia, ni sense ser objectiu i 
l’estratègia sap qui ens la marca l’estratègia, la ciutat. Ens mou propostes de futur per la ciutat de Tortosa, 
com la proposta que es va aprovar per unanimitat aquí sobre els fons de reindustrialització o sobre aquell 
tema que no hi ha manera de que ens poguéssim asseure a la taula per parlar-ne, com és el Pla estratègic, 
que surt en cada Ple. Les estratègies de la nostra ciutat en un horitzó de X anys vista, de veure com ens hem 
de desenvolupar i de que quan sortíssim de la crisis, sortíssim amb aquelles estratègies que ens portin a la 
diversificació econòmica i al rellançament de la nostra ciutat.  
 
I cada vegada més, ja li vaig dir un dia, si vostè va parlant de passat, ja es comença a veure al retrovisor, 
perquè ja porten cinc anys i el resultat és que avui 12.675.000€ de crèdit, 2.116 milions de les antigues 
pessetes. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde manifestant: Ens veiem pel retrovisor, és veritat. És veritat senyor 
Sabaté. Fa 4 anys ens vèiem, fa 1 any ens vam veure tots pel retrovisor i la gent ens va jutjar pel que veia al 
retrovisor dels últims 4 anys i a vostès els van ficar al seu “puesto” i a nosaltres al nostre. D’aquí a 3 anys això 
serà diferent, segur, però vostès s’empenyen en intentar canviar el que està i intentar explicar a la gent que es 
van equivocar i es van equivocar i es van equivocar i la ciutadania de Tortosa es va equivocar a votar al senyor 
Ferran Bel d’Alcalde i a votar a Convergència i Unió, perquè és la plaga que ha assolat Tortosa durant no sé 
quants anys. Bé, doncs es van equivocar, ja rectificaran un dia, si els hi donen ocasió, al menys en votar a 
Convergència i Unió segur, ja rectificaran, però el retrovisor dels últims 4 anys ja ha passat. 
 
Em diu “oh, es que ens torna a parlar del passat”, home, és que clar, que vingui aquí el Partit Socialista a 
exigir-me i a fer bandera. Jo ho entenc del senyor Jaume Forcadell, perquè ell està legitimat per a fer-ho, a 
reclamar-me el Pla estratègic, però que vostès s’apuntin a la moto del Pla estratègic del senyor Forcadell és 
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incomprensible, perquè jo he fet 3 campanyes electorals, n’he fet 3, la del 2003, la del 2007 i la del 2011. Al 
2003 i el 2007, sap quina era la resposta quan plantejava jo, la resposta del Partit Socialista, no d’Iniciativa, 
quan plantejàvem el Pla estratègic?, que no era necessari, que Tortosa no necessita un Pla estratègic si té un 
POUM, si té un pla de les telecomunicacions, si té un pla de gestió cultural, ja no es necessitava el Pla 
estratègic. Per tant, ara a mi bé, jo em congratulo que em demanin el Pla estratègic, em congratulo perquè, a 
diferència del senyor Forcadell que me’l demanava des de l’any 2007, ens el demanàvem des de l’any 2007 i 
ha mantingut la demanda i jo entenc que és el que està legitimat per a poder-ho fer, que ara s’apuntin vostès 
al Pla estratègic, doncs bé, ja està bé, però clar diu “és que vostè parla del passat”, vostès el passat només el 
volen veure quan els hi va bé, però a reivindicar la història del tripartit, repassi l’acta i qui havia “nombrat” el 
tripartit a la Generalitat?, qui l’havia “nombrat”? Repassi l’acta i la gent que torni i agafi que és que ara ve el 
Ple i que passin la cinta “atràs” i qui trau, per primera vegada, la paraula tripartit en aquest Ple? La trau vostè 
li agradi o no li agradi, i això és així. Ara, si vostès poden fer al·lusions al passat i els demés no ho podem fer, 
doncs bé, doncs ja ens acostumarem. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 12 vots a favor, 
corresponents als regidors del grup municipal de CiU, i 9 abstencions corresponents als regidors dels grups 
municipals del PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2), PP (1) i PxC (1). 
 
 

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