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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

02 / 2013 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCÍA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
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 nou hores i trenta-quatre 
minuts del dia vint-i-u de gener de dos mil tretze, 
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 sota el següent 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
 
PUNT ÚNIC.- Donar-se per assabentat i atorgar el vist i plau a l’operació per la qual es transmet a 
Tortosa Salut l’activitat assistencial – així com el personal i els actius vinculats a la mateixa – que el 
grup l’Aliança presta a Tortosa i a la seva àrea geogràfica d’influència mitjançant la “Clínica Terres de 
l’Ebre”, així com l’immoble situat a la plaça Joaquim Bau, núm. 6-8 de Tortosa, i a la condició de 
Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM com a fiadora de la mateixa. 
 

*-*-* 
 
 
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar el punt inclòs a l'ordre del dia. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor Alcalde pren la paraula per fer una prèvia: Anem a iniciar aquesta sessió plenària amb 
caràcter extraordinari, amb l’objectiu de que l’Ajuntament es doni per assabentat i atorgui el vistiplau 
a una operació que té com a objectiu la adquisició, per part de Tortosa Salut, societat depenent de 
Gesat, societat depenent de l’Ajuntament de Tortosa, de la Clínica Terres de l’Ebre. 
 
Un aclariment inicial. Hem efectuat al llarg del dia els diferents Consells d’Aministració de Tortosa 
Salut i de Gesat, així com després les corresponents Juntes Generals de Tortosa Salut i de Gesat. Allí, 
cadascun dels grups municipals, òbviament, ens hem posicionat i hem aprovat l’operació, cadascú en 
un sentit del vot diferent i el que havíem acordat era el següent: jo mateix ja em vaig comprometre a 
l’últim Ple de l’Ajuntament de Tortosa i en alguna altra ocasió que faríem un Ple obert, un Ple públic 
per poder discutir l’operació, donat que havia aixecat certa controvèrsia entre alguns grups 
municipals, perquè crec que era bo que aquesta discussió no només la tinguéssim a través dels 
mitjans de comunicació, sinó que es pogués debatre i contrastar cada una de les posicions aquí, a 
una sessió plenària. Als efectes, i així ho hem fet en aquest Ple, farem aquesta discussió i aquest 
intercanvi d’opinions pública. 
 
Tanmateix, és veritat que prèviament s’han fet les Juntes Generals, que és el mateix Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa a porta tancada. Amb els portaveus, el que hem acordat és que a les Juntes 
Generals votàvem però que el posicionament el substanciàvem no tant en el sentit del vot, sinó amb 
els nostres arguments en aquest Ple, per tant, els arguments que cadascun dels grups municipals 
estableixi en relació al seu posicionament en aquest Ple, s’entenen també reflectits, i així hem deixat 
constància a les actes de les Juntes Generals, a les Juntes Generals de les altres societats, tant de 
Tortosa Salut com de Gesat. 
 
Dit això, anem a iniciar el Ple. Tampoc no n’hem parlat prèviament, però seguirem la dinàmica 
habitual. Per part de l’equip de Govern presentarà la proposta, en aquest cas, el senyor Pere 
Panisello, que és el vicepresident de les dos societats i després intervindrem cadascun dels 
portaveus. Com sol ser habitual en coses que no siguin mocions, no tenim cap tipus de limitació en el 
temps en les nostres intervencions. Tanmateix, alguns de vostès ja m’han mostrat la seva necessitat 
de que en algun altre moment del matí han d’estar a algun altre lloc. Quan abans acabéssim millor 
per tots plegats. En tot cas també, perquè també se m’ha demanat així, si algun regidor en algun 
moment del Ple s’absenta, és simplement perquè té altres obligacions professionals i té que sortir. 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
 

PUNT ÚNIC - DONAR-SE PER ASSABENTAT I ATORGAR EL VIST I PLAU A L’OPERACIÓ PER LA QUAL ES 
TRANSMET A TORTOSA SALUT L’ACTIVITAT ASSISTENCIAL – AIXÍ COM EL PERSONAL I ELS ACTIUS 
VINCULATS A LA MATEIXA – QUE EL GRUP L’ALIANÇA PRESTA A TORTOSA I A LA SEVA ÀREA 
GEOGRÀFICA D’INFLUÈNCIA MITJANÇANT LA “CLÍNICA TERRES DE L’EBRE”, AIXÍ COM L’IMMOBLE 
SITUAT A LA PLAÇA JOAQUIM BAU, NÚM. 6-8 DE TORTOSA, I A LA CONDICIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA I 
ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM COM A FIADORA DE LA MATEIXA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès l’acord adoptat pel Consell d’Administració de Tortosa Salut, SL, en sessió de 21 de gener de 
2013, pel qual s’aprova el contracte de compromís, a subscriure per Quinta de Salut La Aliança, 
Mutualitat de Previsió Social a Quota Fixa i Variable, Clínica Terres de l’Ebre, SLU, d’una part i, per 
altra part,  Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM i Tortosa Salut, SL, que té per objecte 
assumir l’obligació de subscriure els documents contractuals “Escriptura de compravenda del negoci 
assistencial de Clínica Terres de l’Ebre”, “Contracte de prestació de serveis sanitaris” i “Escriptura de 
compravenda de l’immoble de la Clínica Terres de l’Ebre”, mitjançant els quals s’instrumenta una 
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única operació per la qual es transmet a Tortosa Salut, SL l’activitat assistencial –així com el personal 
i els actius vinculats a la mateixa– que el grup l’Aliança presta a Tortosa i a la seva àrea geogràfica 
d’influència mitjançant la “Clínica Terres de l'Ebre”, així com l’immoble situat a la plaça Joaquim Bau 
núm. 6-8, de Tortosa. 
 
Atès l’acord adoptat per la Junta General de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM, en sessió 
de data 21 de gener de 2013, pel qual s’aprova la condició d’aquesta societat com a fiadora de les 
obligacions de Tortosa Salut, SL davant Clínica Terres de l’Ebre, SLU i Quinta de Salut La Aliança, 
Mutualitat de Previsió Social a Quota Fixa i Variable, per raó de la subscripció dels contractes 
mitjançant els quals s’instrumenta l’operació abans referida. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Donar-se per assabentat i atorgar el vistiplau a l’operació per la qual es transmet a Tortosa 
Salut, SL l’activitat assistencial –així com el personal i els actius vinculats a la mateixa– que el grup 
l’Aliança presta a Tortosa i a la seva àrea geogràfica d’influència mitjançant la “Clínica Terres de 
l'Ebre”, així com l’immoble situat a la plaça Joaquim Bau núm. 6-8, de Tortosa, i a la condició de 
Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM com a fiadora de les obligacions de Tortosa Salut, SL 
davant Clínica Terres de l’Ebre, SLU i Quinta de Salut La Aliança, Mutualitat de Previsió Social a Quota 
Fixa i Variable, per raó de la subscripció dels contractes mitjançant els quals s’instrumenta l’operació 
esmentada. 
 
Segon - Donar trasllat del present acord a Tortosa Salut, SL, a Gestió Sanitària i Assistencial de 
Tortosa, SAM, a Clínica Terres de l’Ebre, SLU i Quinta de Salut La Aliança, Mutualitat de Previsió Social 
a Quota Fixa i Variable. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació, per exposar la proposta pren la paraula el regidor, senyor Pere Panisello i Chavarria: 
Gràcies senyor alcalde, companyes i companys regidors. Bé, per iniciar voldria remarcar la importància 
social i sanitària de la compra de l’edifici i de l’assistència de l’actual Clínica Terres de l’Ebre per part 
de Tortosa Salut, SL, empresa 100% pública de l’Ajuntament de Tortosa i per això és bo fer una petita 
història de la mateixa. 
 
L’Aliança, com a mutualitat de previsió social, va ser creada a l’any 1904 i a Tortosa ve prestant els 
serveis de clínica, al carrer Llotjat, des del 08 d’abril de 1945 fins al 29 de novembre de 1971, que va 
passar a l’actual edifici del barri de Ferreries, a la plaça Joaquim Bau. 
 
Des de l’any 2008 forma part de la XUP, que és la Xarxa d’hospitals d’utilitat pública i al llarg dels anys 
ha sofert millores i l’última reforma important va ser el 04 de maig del 2007, en la que es va reforma 
la tercera planta de la clínica. La clínica disposa de la corresponent acreditació i autoritzacions i forma 
part dels hospitals que desenvolupen activitats continuades de qualitat, seguretat de pacients i 
col·labora també amb diverses entitats educatives en la formació pre- i post- graduat de futurs 
professionals sanitaris.  
 
En l’actualitat, com a equipaments, disposa de 40 llits, 3 quiròfans generals, 20 espais per al conjunt 
de consultes externes, 7 boxs d’urgències, laboratori, servei de rehabilitació, sales de part, serveis de 
radiologia, audiometria, endoscòpia, doppler, mamografia i ecografia. Té un total de 129 treballadors 
en plantilla, a banda dels consultors. És una clínica molt ben equipada, amb molts bons professionals 
i una activitat clínica i hospitalària considerable, com ho demostra que l’any anterior va registrar 
2.450 altes, 3.050 intervencions quirúrgiques, 52.500 consultes externes i 8.250 urgències, i es van 
atendre 165 parts.  
 
Una clínica que no només dóna servei a Tortosa i a les Terres de l’Ebre, sinó que la seva àrea 
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d’influència s’estén al Baix Aragó, al Matarranya i al nord de Castelló, al Maestrat. La importància que 
té, a part dels serveis que presta, és que actualment hi ha uns 6.000 mutualistes de l’Aliança a les 
Terres de l’Ebre i, a més, dona cobertura a més de 80 entre mútues d’accidents de treball, 
mutualitats esportives i companyies asseguradores. A més, té un conveni amb CatSalut per donar 
serveis a beneficiaris de la Seguretat Social i també hi ha exercici lliure per part de professionals de la 
medicina.  
 
Aquests tres conceptes: mutualistes de l’Aliança, que recordem que n’hi ha uns 6.000, serveis a les 
mútues d’accidents de treball i companyies asseguradores i el conveni de CatSalut fa que el 
pressupost d’ingressos, al 2012 va ser de 10.791.000€. I els beneficis, descomptant interessos, 
impostos i amortitzacions, el que es coneix com l’Ebitda, va ser de 474.000€, xifra important per 
poder retenir. D’aquests ingressos, un 34% provenen de CatSalut, un 24% de mutualitats de l’Aliança i 
un 38% de les altres asseguradores i un 4% de privats. 
 
Una vegada, com se’n desprèn de l’exposició, hi podem valorar la importància social i sanitària de la 
Clínica Terres de l’Ebre, insisteixo, tant per a la ciutat com per al territori, anem a entrar al motiu de la 
convocatòria d’aquest Ple.  
 
Tots sabem que l’Aliança des de l’any 2002 va ser intervinguda per la Generalitat, amb unes mesures 
de control especial i la Clínica Terres de l’Ebre, com que forma part del grup, doncs, també va ser dins 
d’aquestes mesures de control especial. 
 
A l’any 2010 es va autoritzar a la mutualitat l’execució del pla de rehabilitació, anomenat Pla 
estratègic 2011-2015. Fruit d’aquestes mesures, el grup l’Aliança ha posat al mercat el seu patrimoni 
i ha venut actius. I davant del futur incert de la Clínica, dels compradors que podien estar interessats i 
que podien fer perillar, en part, la seva continuïtat, l’alcalde es va interessar per la situació i, una 
vegada fets els contactes pertinents i les valoracions adequades, es va portar al Consell 
d’Administració de la Gesat, celebrat el 16 d’octubre, que va donar els vistiplau a la signatura d’un 
acord d’intencions amb l’Aliança per materialitzar la seva compra. Es va encarregar a Sagessa que fes 
el treball de comprovació de tota la informació que es disposava i que es comencés a treballar 
conjuntament amb el secretari de l’Ajuntament per formalitzar tota la complexa documentació 
administrativa necessària fins arribar a l’aprovació el dia d’avui. 
 
El Consell d’Administració de la Gesat, celebrat el 30 de novembre, va aprovar sense cap vot en 
contra la constitució de la societat Tortosa Salut, amb un capital 100% públic, amb la finalitat 
d’adquirir i gestionar la Clínica Terres de l’Ebre i el seu Consell d’Administració és el mateix que el de 
Gesat, on estan representats tots els grups municipals. 
 
Des d’un principi, s’ha donat tota la informació i s’ha actuat amb total transparència, en un expedient 
administratiu per sí molt complicat, per les diferents parts que intervenen en l’operació, en una 
negociació molt laboriosa de la que crec que ens podem sentir satisfets del resultat final. I hem 
d’agrair el treball fet per Sagessa i en especial pel doctor José Augusto García. 
 
El passat dilluns, 14 de gener, es va donar a tots els representats dels grups polítics tota la 
documentació amb una extensa explicació de l’alcalde de tots els documents que compren. Un 
contracte marc global, del que es desprèn els tres grans àmbits de l’operació: el contracte de 
compravenda del negoci global assistencial que s’elevarà a escriptura pública amb 18 annexos al 
document, el contracte de prestació de serveis sanitaris a la Clínica Salut l’Aliança amb tres annexos, 
la compravenda de l’immoble que es formalitza en escriptura pública quan estigui lliure de càrregues 
amb set annexes, a part d’altres contractes complementaris. 
 
L’alcalde es va posar a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment. 
 
Les condicions econòmiques també són conegudes per tots vostès i la contraprestació en concepte 
d’activitat s’ha fixat en 1 milió d’euros. I el programat pagament que sempre es difereix i hi ha dos 
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opcions: si el Govern de la Generalitat aprova la subrogació del deute que té l’Aliança amb CatSalut 
d’1.700.000€, del quals 1.000.000€ seria per la compra del negoci i els 700.000€ restants per la 
compra de l’immoble. Si no s’arriba a l’acord de subrogació, es pagaran 533.338€ al mes de maig i 
després 14 mensualitats successives de 333.333€. 
 
L’import de l’adquisició de l’immoble, d’acord a la taxació del mateix, és de 6.500.000€ en 
pagaments ajornats. Es començarà a pagar en el moment de l’alliberament de les càrregues de 
l’edifici. Si hi ha acord de subrogació, del deute es compensaran els 750.000€ i es començaran a 
pagar a partir del quart any, sinó es pagaran 250.000€ durant 10 anys i un pagament final de 
4.000.000€. 
 
Potser alguns que no coneguin tota la operació es poden preguntar perquè l’Ajuntament de Tortosa, a 
través de les seves empreses públiques Gesat i Tortosa Salut, s’ha decidit a fer aquesta operació, i 
més en els moments actuals de dificultat econòmica i no s’ha mantingut al marge. Jo crec que els 
motius són molt clars. Primer, per la importància que té la Clínica Terres de l’Ebre en quant als serveis 
que presta tant per a Tortosa com per al territori, no només per a les Terres de l’Ebre, com demostra la 
seva activitat que he anomenat anteriorment, a part de no oblidar els 6.000 mutualistes i les més de 
80 mutualitats, no oblidem que s’han fet més de 50.000 visites externes i més de 20.000 urgències. 
 
L’operació s’autofinança com ho demostra l’Ebitda, prop de 500.000€ anuals. I els comptes de 
resultats dels últims anys també així ho demostren. L’activitat del 2012 ha sigut superior, inclús, a la 
del 2011. És una clínica sanejada, amb molt bons professionals, que estan molt implicats i 
responsables en la situació actual. Tercer, és una operació en què l’Ajuntament no s’endeutarà i que 
les condicions de pagament ajornat són bones, i més si s’aprova la subrogació del deute de l’Aliança 
amb la Generalitat.  
 
Amb aquesta operació s’assegura la continuïtat del gruix dels treballadors directes i també dels 
indirectes i, sobretot, dels serveis públics i privats que es donen actualment. També, al adquirir la 
Clínica Terres de l’Ebre una empresa pública, Tortosa Salut, es dóna continuïtat als serveis que es 
presta des de la sanitat pública i que es tenen conveniats degudament amb CatSalut, perquè 
mitjançant Sagessa tenim una garantia de bona gestió com ho demostren, no només amb l’Hospital 
de Jesús, sinó també amb l’experiència de gestió d’altres hospitals i de centres d’assistència primària. 
Perquè també, l’Ajuntament, ja tenim l’experiència de l’Hospital de Jesús i en els dos centres, Hospital 
de Jesús i Clínica Terres de l’Ebre, en el futur es poden crear sinèrgies que vagin en benefici del 
municipi i del territori. I també no hem d’oblidar que l’Ajuntament, al tenir la plena propietat, també té 
la plena capacitat de decisió. 
 
En resum, perquè pensem que no hi havia una altra alternativa per donar continuïtat a la Clínica 
Terres de l’Ebre i es pogués mantenir en propietat exclusivament privada i, sinó, en mans de la 
Generalitat. Els dos casos haguessin suposat, a mig termini, el tancament de la Clínica Terres de 
l’Ebre. L’única alternativa podia ser l’adquisició de Clínica Terres de l’Ebre per part del grup Sagessa, 
cosa que estaven d’acord i estaven disposats i volem agrair també al conjunt de propietaris, que no 
oblidem que són tots públics, municipals i consells comarcals, però pensàvem que l’última decisió 
tenia que ser de l’Ajuntament de Tortosa, ja que aquest equipament tenia que dependre 
exclusivament de l’Ajuntament per poder crear aquestes sinèrgies i poder tenir la plena capacitat de 
decisió. 
 
Els motius jo crec que són clars i ben fonamentats. I també som conscients que tota l’operació 
comporta uns riscos, però els que estan governant han d’actuar i prendre les decisions valorant el que 
és millor per a la seva ciutat i han d’actuar en conseqüència, i més si la decisió està en les seves 
mans. 
 
Tal i com he manifestat, tots els grups han tingut tota la informació i s’ha pogut debatre en els 
consells d’administració de Gesat i de Tortosa Salut, on estan tots els grups representants. Però 
davant de les manifestacions de la premsa d’alguns membres de l’oposició posant en dubte aquesta 
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adquisició, l’alcalde ja va manifestar la voluntat de convocar aquesta sessió, i així s’ha fet, per poder 
debatre-ho públicament i que quedi clar davant de l’opinió pública quina és la posició de cada grup i 
els motius del seu posicionament. I és bo, ja que l’operació pensem que és molt important i, per tant, 
és bo que tots els ciutadans també estiguin ben informats i tinguin, en conseqüència, la seva opinió. 
 
I res més. Moltes gràcies i esperem, tal com deia, que cada grup pugui manifestar els seus 
posicionaments del que és el vot que s’ha manifestat als seus consells d’administració. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Bé, moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, 
el nostre grup municipal donarem suport a l’operació que ens presenta el Govern municipal. 
 
Ja ho hem comentat diverses vegades, ho sap el senyor alcalde, i pensem que aquesta operació, a 
més a més de ser bona per Tortosa, pels tortosins i per tota la gent de les comarques de l’Ebre i altres 
comarques, nosaltres, com a Ajuntament, hem de garantir que aquesta clínica, que dóna servei i un 
servei de moltíssima qualitat a milers de persones, pugui continuar oferint aquest servei. 
 
Com deia el senyor Panisello, són milers les persones que, bé sigui per ser mutualistes de l’Aliança o 
d’altres 80 mútues privades, passen cada any per la clínica i no els podem deixar sense aquest 
servei. Persones que, en molts casos, fan un esforç econòmic important per poder tenir aquest servei 
prop de casa i que no podem permetre que la clínica tanqui les seves portes i que totes aquestes 
persones s’hagin de desplaçar a Tarragona i a Castelló per tenir aquest bon servei que ara tenen. 
 
Una operació que, com explicava el senyor alcalde, no té cap cost per a les arques de l’Ajuntament, ja 
que s’autofinança. Una operació que, certament, és complexa, però que no suposa aportació de diner 
públic.  
 
També pensem que cal garantir que tots els ingressos, com deia el senyor Panisello, més de 
10.000.000€ l’últim any, que vénen de les mútues i dels particulars que fan servir aquesta clínica, es 
quedin aquí a Tortosa. 
 
Cal afegir que el mateix Departament de Salut català veu aquesta operació molt correcta i que, tot i 
que l’operació és complicada, és impecable sota la nostra manera de veure-ho. 
 
La meva família i jo mateix som usuaris de la salut pública i, mitjançant una mútua, també de la salut 
privada. Jo només tinc paraules d’agraïment, tant a l’Hospital Verge de la Cinta com a la Clínica Terres 
de l’Ebre i, evidentment, volem tenir el millor servei i cal garantir tots dos serveis, perquè tots dos són 
magnífics i es complementen perfectament. 
 
Per altra banca, aquí mateix tots hem parlat moltes vegades de que cal fer un esforç per reafirmar la 
capitalitat de Tortosa a les comarques de l’Ebre. Tots els grups hi hem estat sempre d’acord, i ara 
tenim una oportunitat única per demostrar-ho, mantenint un servei de gran qualitat i únic a les 
nostres comarques, com és la Clínica Terres de l’Ebre. 
 
I ja per acabar, perquè pensem que tampoc no cal fer-ho més llarg, tenint en compte que nosaltres 
estem totalment d’acord, creiem que és una operació perfectament viable si garantim una bona 
gestió. I encara més, si aquesta bona gestió, a més, la fem aquí, la fem a Tortosa i no depenem de 
ningú, creiem que encara ha de ser més viable. 
 
Per tot l’anterior, com ja hem dit, senyor alcalde tenen tot el nostre suport. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, en primer 
lloc agrair l’exercici de transparència que suposa que tots els grups municipals aquí presents 
poguessin expressar la nostra opinió i la nostra valoració sobre l’operació que fa pocs moments ja ha 
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acabat de ser ultimada. 
 
En primer lloc, per al grup municipal del Partit Popular a Tortosa, tinc que dir que ens pareix una 
operació valenta, molt valenta i també arriscada.  
 
Fem memòria, molt ràpid, fa pocs mesos l’Aliança anunciava que, per raons de tipus purament 
empresarial pròpies, deixava de donar suport a la Clínica Terres de l’Ebre, que és propietat seva. En 
aquest anunci s’ofertaren diverses propostes de compra però, segons pareix, totes elles o gran part 
d’elles, la majoria, tenien determinades mancances, és a dir, no eren ofertes totalment adients i 
davant d’aquesta situació sols hi havia dos possibilitats: o tancar la clínica o, altrament, mantenir-la 
oberta. La Clínica Terres de l’Ebre, avui ja Clínica Tortosa Salut a l’empar de l’Ajuntament, en una 
decisió que, torno a dir, cal qualificar de valenta.  
 
En aquest escenari conviuen temes molt importants i temes molt delicats. Un, per a nosaltres 
fonamental per damunt de tots els demés, que és mantenir els 129 llocs de treballs, les 129 famílies 
que estan, lògicament, darrera d’aquests 129 treballadors i mantenir la tranquil·litat del treballador i 
de les seves famílies.  
 
Altres temes menors davant d’aquest primer però, evidentment, importants per a nosaltres. La 
compra per una societat municipal garanteix que la pressa de decisions resti a Tortosa i amb criteris 
de necessitat territorial. També aquesta operació té un tema, té una vessant important que és 
mantenir un element clau de la nostra capitalitat sanitària en actiu. Mantenir també un servei que 
entre Castelló i Tarragona sols ho podem oferir nosaltres aquí a través de la Clínica Tortosa Salut, avui 
en dia mantenim una funció assistencial, mantenim una estructura territorial necessària de béns i 
serveis i, per altra part, augmentar el patrimoni municipal. Inclús com un tema no diré menor, però bé, 
de menor importància, cal esmentar el benefici que suposa per a un dels barris més importants que 
té la ciutat, que és el barri de Ferreries, em refereixo a comerç, etc., d’allí. 
 
Davant d’aquesta situació, tancar la Clínica tenia graus, gravíssimes conseqüències i davant d’això 
l’Ajuntament té que afrontar una situació difícil i delicada que enmig d’una fortíssima crisi econòmica 
general obliga a prendre una decisió valenta, però també molt arriscada. 
 
I l’operació, la decisió, per altra part ha de superar totalment posicionaments polítics, punts de vista 
partidistes i respondre simplement a criteris humanitaris i d’estabilitat empresarial. Cal afegir que 
l’antecedent de la gestió sanitària a l’Hospital de Jesús ofereix una certa tranquil·litat en l’assumpció 
d’una gestió sanitària efectiva i viable, considerant que Jesús i la Clínica Terres de l’Ebre, Clínica 
Tortosa Salut avui en dia, conjuntades donen, poden donar, donaran, estem convençuts, un impuls 
especial a la sanitat municipal, coordinades les seves sinèrgies de tots els negocis units en el si la 
Gesat.  
 
No obstant, insisteixo, insistim, econòmicament l’operació és arriscada. La Clínica Terres de l’Ebre, 
Clínica Tortosa Salut avui en dia és, en principi, torno a dir en principi, un negoci fiable, sense 
competència per les seves característiques i necessari per al territori ebrenc. Els números pareixen, 
subratllo pareixen, equilibrats i correctes. Les perspectives i les prospectives estadístiques auguren 
una bona facturació i un bon rendiment, però també hi ha que dir que manquen determinats 
compromisos, de forma expressa, de part d’institucions sanitàries en la seva aportació al negoci 
assistencial de la Clínica Tortosa Salut, que estem convençuts que es produiran, eh, això per altra 
part. 
 
Cal també suposar una bona gestió per part de l’empresa gestora que, com he al·ludit, gaudeix de 
llarga i àmplia experiència. Els documents lliurats, les explicacions rebudes, encara que una certa i 
constant modificació, però per les necessitats de la pròpia negociació, ofereixen una visió viable i 
imaginativa de la compravenda que s’acaba d’aprovar, sempre que es faci en el termes expressats als 
documents i ens acompanyin les circumstàncies. 
 



                                   

 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

No obstant, segueixo insistint, seguim insistint, estem enmig d’una fortíssima crisi econòmica. Si no 
es compleixen les expectatives reflectides en els documents, si no es compleix l’enginyeria econòmica 
dissenyada per fer la compravenda, si les institucions implicades no acompanyen, podrien ficar en 
perill la clínica, amb tot el que això comporta i també l’economia municipal, que avui per avui, ho 
sabem tots, té un fort endeutament. 
 
Fiquem aquests dubtes com una matisació de la nostra valoració final i de la nostra ratificació de 
l’operació, com ja hem fet anteriorment a les juntes generals.  
 
Vull fer un petit que no té molt a veure amb això, però sí que té a veure. El grup municipal del Partit 
Popular a Tortosa ha estat, hem estat, jo he estat i estem, estic a favor de la sanitat privada però 
també de la pública. Les dos es complementen idealment si, qui sigui, les deixa complementar, deixa 
que es complementin, per això valorem positivament l’operació de compra de la Clínica Terres de 
l’Ebre, Clínica Tortosa Salut. I també valorem molt positivament una sanitat de qualitat, gratuïta i per a 
tothom. I agraïm, com abans ha fet el company a totes les institucions sanitàries públiques i privades 
que tenim a aquesta ciutat els seus serveis, que jo, com els meus familiars, hem pogut utilitzar i, 
d’una forma molt positivament, amb el servei sanitari que ens ha donat. 
 
En el futur es podrà criticar l’opinió o la valoració que avui el grup municipal del Partit Popular a 
Tortosa estic fent, sigui encertada o no, però creiem que cal apostar per a que en el futur es pugui dir 
que, al menys, vam aportar el nostra gra de sorra per intentar la viabilitat d’una institució sanitària i 
l’estabilitat laboral i la tranquil·litat de 129 persones lligades a n’ella. 
 
Com he dit fa un moment, el nostre posicionament és favorable a l’operació. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, aquest Ple que se celebra 
avui és per atorgar el vistiplau a una nova operació financera i econòmica a llarg termini per als 
tortosins i tortosines. Estem parlant de la compra de la Clínica Terres de l’Ebre, coneguda com 
l’Aliança, per 7.500.000€, 6 milions i mig l’edifici, l’immoble i 1 milió d’euros els serveis, a pagar, en 
principi, durant els propers 10 anys. 
 
Al nostre parer, sense voler negar-li la seva bona intenció, aquesta és una nova operació que ens situa 
en un alt grau de risc per a les finances de l’Ajuntament de Tortosa, prou malmeses i hipotecades ja 
per a molts anys. Cal reconèixer-li la seva valentia per presentar propostes que el seu èxit està lligat 
més a la fe que als documents escrits, que a la realitat. 
 
Com ja li hem dit en anteriors plens on s’han debatut operacions similars, els papers ho aguanten tot, 
i és així com sempre se’ns presenten aquestes operacions i plans de finançament, assegurant que 
són la prova de la viabilitat de les seves operacions. És així com podem recordar el quadre d’ingressos 
del projecte de les piscines a Ferreries, on en xifres de més de 4.000 abonats, recordem que 
actualment n’hi ha 1.000, es perdien ja uns quants milers d’euros l’any, a part de pagar el cànon a 
l’empresa que ho havia de fer. O també poden recordar l’ampliació de la zona blava a canvi d’un 
aparcament soterrat al Rastre que la passada setmana un regidor del Govern va dir que era inviable 
econòmicament. És per això que pensem que és important recordar algunes de les operacions que 
se’ns han presentat com a viables, avui que estem aprovant una altra d’aquestes operacions. 
 
Un cop estudiats els informes que se’ns presenten per a la compra de l’antiga Aliança, trobem molts 
dubtes i riscos, com també han dit els portaveus que m’han precedit, sobretot en el capítol 
d’ingressos, que són els que farien viable aquesta operació sense risc per al nostre Ajuntament. En 
aquest sentit, volem recordar que estem vivint un moment econòmic i polític convuls i pensem que és 
molt perillós no tenir garantits per escrit, mitjançant cap conveni, l’aportació de la Generalitat, de 
CatSalut durant els propers 10 anys en relació a l’Aliança. Sense aquesta aportació assegurada i 
creiem que totes les altres aportacions que fan que l’Aliança sigui viable, les pèrdues serien molt 
altes, afectant a la caixa comuna dels tortosins i de les tortosines. 
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Però a banda de que existeixi un compromís verbal de que serà així, que la Generalitat continuarà 
prestant els serveis que presta avui en dia a l’Aliança, en 10 anys, com a mínim, el que hem de 
recordar és que veurem eleccions al Parlament de Catalunya, com a mínim dues en els propers 10 
anys, si no tornen a haver eleccions anticipades, de les quals no podem saber ni els resultats, ni qui 
governarà i, per tant, assegurar que les persones que avui han adquirit un compromís verbal seguiran 
podent-lo mantenir.  
 
I en aquest sentit, també volem recordar que en aquests moments hi ha damunt la taula 4.000 
milions de retallades per part del Govern de la Generalitat, molts dels quals, en principi, aniran un 
altre cop destinats a sanitat i a educació. 
 
També ens genera o ens generen dubtes els altres ingressos que fan avui viable l’Aliança, com són els 
dels propis mutualistes de l’Aliança, que en cap moment es garanteixen durant els propers 10 anys, i 
això és així, ningú sap en total certesa que aquests no disminuiran, pels motius que siguin, en els 
propers anys. Tampoc tenim, evidentment, el compromís per escrit dels ingressos de la resta de 
mútues que, si bé és cert que en aquests moments consideren la Clínica Terres de l’Ebre com la seva 
referència, també és cert que ningú pot garantir que aparegui una nova inversió al territori o ningú pot 
garantir la viabilitat d’aquestes mútues durant els propers 10 anys. 
 
És per tot això exposat que el nostra grup considera que ens tornem a trobar davant d’una operació 
d’alt risc financer que basa el seu èxit en uns ingressos no garantits, que podria portar greus 
conseqüències a la ja malmesa situació econòmica de l’Ajuntament de la nostra ciutat durant aquests 
propers 10 anys. I que la motxilla ja porta prou pes com per arriscar-se a ficar-ne més. 
 
Per tant, hem d’anunciar-li que el nostre vot serà d’abstenció, per entendre que aquesta solució ficarà 
en risc la tresoreria de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Companyes, companys, bon dia a 
tothom. 
 
Bé, estem aquí perquè ens hem d’assabentar, ja hi estàvem, que l’Aliança, com al que entenem tota 
l’empresa, la que hi ha a Barcelona, no l’Aliança que la gent entén la Clínica Terres de l’Ebre, té un Pla 
estratègic, s’ha de reordenar i vol vendre, tant el tema assistencial com l’edifici de les Terres de l’Ebre, 
el que entenem per la Clínica l’Aliança, Clínica Terres de l’Ebre que hi ha a la plaça Joaquim Bau i això 
té un cost. Així a cop d’ull, diràs que no sigui molt. Són 1.000.000€ pel negoci assistencial, o sigui, 
pels actius que hi ha i pel personal, això s’ha de pagar de diferents maneres si hi ha previsions, i 
6.500.000€ per l’edifici. 
 
Bé, i aquí és quan l’Ajuntament de Tortosa a través de Gesat, que és una societat de capital municipal 
que gestiona també l’Hospital a Jesús, o sigui, diu: home, ens ho podem quedar nosaltres. I encarrega 
tots els passos necessaris per a que això es pugui portar a la pràctica, es quedi a Tortosa Salut, 
Sagessa ho comença a estudiar, bé. I, sobre el paper, aquesta compra sembla que es pagarà tota 
sola, o sigui, s’autofinançarà. 
 
Clar, això vist així dius: home, doncs, és bo per al municipi, és bo per a la ciutat, es bo per als tortosins 
i les tortosines i també hem de tenir clar que hi havia d’altres que volien comprar i seguir mantenint el 
mateix negoci, la mateixa activitat assistencial que s’ha de donar, com és Sagessa. Per tant, no 
s’hagués acabat tancant, entenem, la Clínica Terres de l’Ebre, la Clínica Aliança, que és com la 
coneixem. 
 
Però clar, el grup d’Esquerra Republicana voldria fer alguna reflexió a propòsit de la compra de 
l’activitat i de la compra de l’edifici de la Clínica Terres de l’Ebre. Primer, com han dit altres companys 
també, d’altres grups, es dóna per fet que els ingressos assistencials no variaran gaire, o sigui, tot allò 
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que entra per l’assistència que està prestant l’Aliança, això no variarà. I, sobretot, l’assistència que 
presta se sustenta, majoritàriament, en 3 potes, encara que en són 4 però, com a gros, són 3 potes: 
una és el concert que el Servei Català de la Salut, o sigui, el Govern de la Generalitat a través del 
Servei Català de la Salut li diu a la Clínica l’Aliança: opera’m pròtesis de genoll, o de maluc, o opera’m 
el que sigui. Es compra una sèrie de serveis i això fa una mica més d’una tercera part del negoci 
assistencial dels ingressos que rep l’Aliança. 
 
L’altra pota, d’aquestes tres que he dit, és el contracte amb l’Aliança d’aquests 6.000 mutualistes que 
té, que ja l’Aliança, entenem la de Barcelona, tota l’empresa mare s’ho ha de vendre i això sembla 
que s’ho queda Divina Pastora, que és una mutualitat que es va fundar a Rafelbunyol, al País Valencià 
a l’any 1957. I ens garanteixen que durant 10 anys ens portaran als seus mutualistes a que els 
atenguéssim a la Clínica de la plaça Joaquim Bau i, a més, ens garanteixen que els tres primers anys, 
encara que baixi el número de mutualistes, ens pagaran el 90% del negoci que fins ara anava 
generant. Clar, això, en principi, és una bona negociació, però no sabem què passarà al quart any, si 
es començaran a donar de baixa aquests 6.000 mutualistes, altres, o a lo millor augmentaran, també 
podria ser, ojalà, ojalà i tant de bo sigui així.  
 
Però clar, tenim dos potes de les que sustenten el negoci que no sabem el que pot passar, perquè el 
Servei Català de la Salut, d’aquí X temps pot dir: mira, aquestes pròtesis que s’operen ara a Clínica 
l’Aliança, resulta que les volem operar a l’Hospital Verge de la Cinta, perquè allí tenim quiròfans 
tancats i perquè hem despatxat personal i ara el volem tornar a agarrar. Clar, el negoci pot perillar. 
 
I l’altra pota que el sustenta són altres entitats i mútues. Quan un esportista pren mal l’atent l’Aliança, 
quan algú, bé, totes les 80 i pico de mútues que tenen concert amb l’Aliança i, a més, que això genera 
un negoci d’un 37%, sembla que sigui el més estable, sembla i, a més, i ha una altra petita pota, com 
he dit abans, que és el que els particulars. Jo, escolta, vull que m’operen a l’Aliança per un metge 
concret i vaig i pago i ja està, i això el negoci és un 4,2%. Per tant, de les tres grans potes que 
sustenten el que seria un bon negoci, dos ens donen què pensar. 
 
A més, la segona reflexió és: l’Ajuntament de Tortosa estem en una situació econòmica d’un gran 
endeutament, devem 55 milions d’euros. Clar, embarcar-nos en operacions com aquesta, que poden 
fracassar, o no, però que poden fracassar, ens pot portar a un deute de considerables dimensions. 
 
Tercera reflexió: és l’Ajuntament de Tortosa responsable de garantir la prestació de serveis sanitaris? 
No. Ha de ser la Generalitat, és la Generalitat. Per tant, nosaltres ens embarcarem en prestar uns 
serveis sanitaris, garantir-los, sense tindre-ho com obligació municipal. I a més, hi ha una possibilitat 
de que s’aprovi una llei de règim local que el Partit Popular està estudiant i que diu que tots els 
serveis sanitaris s’hauran de gestionar per la comunitat autònoma, en aquest cas per la Generalitat, 
per tant, dius: home, tot això no queda massa clar. 
 
La cinquena consideració, o la quarta, seria que el Servei Català de la Salut disminueix, a través del 
CatSalut, la prestació de serveis sanitaris a l’Hospital Verge de la Cinta. Allí ha tancat plantes, allí ha 
tancat quiròfans, ha tancat centres d’atenció a les urgències de l’atenció primària, el que se’n diuen 
CUAP, ha suprimit més de 120 llocs de treball, tant en infermers, com en auxiliar, com gent que 
treballa a la cuina, com en metges i metgesses.  
 
Clar, per totes aquestes reflexions, per tot això que hem dit, concloem que l’operació és arriscada, ja 
ho ha dit més gent, i tenim dubtes de que aquesta sigui una operació pròpia del moment actual. 
Tenim dubtes. Les coses poden anar bé o poden no anar bé. Per tant, la posició del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya és la d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. Companyes i 
companys, regidores i regidors, en el decurs d’aquest matí l’Ajuntament de la nostra ciutat, a través 
de les juntes generals de les mercantils assistencials des del punt de vista sanitari, han adoptat una 
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decisió que jo crec que té una gran transcendència per a la ciutat per dos motius fonamentalment. Un 
des del punt de vista econòmic que és evident, estem davant d’un operació de 7 milions i mig d’euros, 
i l’altra perquè està relacionat, ho ha dit el senyor Pere Panisello, amb la Clínica Terres de l’Ebre, 
coneguda per Clínica l’aliança, amb l’arrelament que té a la nostra ciutat, ve de lluny, presta uns 
serveis que apuntalen el capital que prestacions de serveis que té la nostra ciutat, no solament de 
cara a les tortosines i als tortosins, com aquí s’ha dit, sinó en el conjunt del territori i que, per tant, 
l’àmbit terciari de la nostra economia, l’àmbit de serveis és un factor econòmic molt important que cal 
preservar, que cal potenciar la seva continuïtat.  
 
Pels llocs de treball, per l’economia directa, per l’economia induïda, perquè presta un servei a la 
nostra ciutat però també al territori, perquè està ubicada en un barri de la nostra ciutat de la 
importància de Ferreries, pel que genera, també, de dinamisme en el seu propi barri. I això és cert. I 
per això, des d’aquest punt de vista i aquest criteri, que continuï aquesta activitat econòmica és 
essencial i el nostre grup comparteix la importància i comparteix la necessitat de preservar la 
continuïtat de l’Aliança, actualment Clínica Terres de l’Ebre. 
 
A partir d’aquí s’ha explicat i aquí és on podem centrar, diguem, el nostre posicionament. Ha de ser 
l’Ajuntament qui entomi el lideratge d’aquesta operació? Aquí podem entrar també en el debat de lo 
públic i privat en serveis essencials com són els sanitaris, però també en l’enfocament econòmic. 
Deixi’m que digui d’entrada que la informació ha estat àmplia, absolutament indispensable i útil per 
poder analitzar l’operació. Crec que en l’exposició, de tota manera, hi ha dos o tres detalls que són 
importants, no al petit detall però són consideracions importants a fer. És cert que si s’entra en la 
subrogació del deute de l’Aliança, hi ha un aspecte positiu des del punt de vista de tresoreria, però jo 
crec que, aquí també s’ha dit, de que això ha d’entroncar amb el deute que el Servei Català de la 
Salut té amb la Gesat, de tal manera, un aspecte que crec que faltava conèixer. 
 
 També s’ha dit que la Clínica Terres de l’Ebre està absolutament sanejada. Això probablement 
entraria en contradicció en que si ens subrogàvem, ens subroguem amb el deute d’1.700.000€. Tan 
sanejada no ho deu de ser, al menys des del punt vista objectiu. No sé si des del punt de vista tècnic 
poden haver d’altres consideracions i, en qualsevol cas, l’immoble no està lliure de càrregues i això 
em sembla que també seria un aspecte, com a dades objectives eh, no pas de posicionament. El 
posicionament sí que seria en el sentit de que, aquí s’ha dit, la situació de l’endeutament viu de 
l’Ajuntament de la nostra ciutat, de 55 milions d’euros, malgrat que aquesta és una operació lligada a 
l’autonomia de les mercantils amb un plantejament d’autofinançament, no deixa de ser cert que 
l’Ajuntament de la ciutat és subsidiari de les operacions que puguin fer, perquè en qualsevol cas 
Gesat és 100% municipal i Tortosa Salut, el seu soci principal és de Gesat. 
 
Per tant, és una operació econòmica que des d’aquest punt de vista, però també des del seu 
plantejament, és arriscada i els temps no estan per emprendre operacions arriscades, sinó més aviat 
que prevalguin els criteris de prudència.  
 
Perquè és evident que s’han de complir les previsions dels compromisos on existeix documentació per 
part de la Mútua de l’Aliança i de totes aquelles mutualitats que es continuaran prestant els serveis 
des de la Clínica Terres de l’Ebre. Però també és indispensable que es compleixi l’altra tercera pota, i 
és que les activitats concertades amb el sistema públic continuïn prestant-se. Per tant, això és 
essencial. Aquelles tres potes que vostè ens explicava, senyor alcalde, als portaveus: un terç 
Generalitat, un terç actual mútua, un terç mútues d’accidents, les altres mútues. Per tant, això és 
essencial.  
 
Això produeix incerteses. Si s’acabarà complint o no s’acabarà complint, en qualsevol cas, els 4 
milions del desè any espanten. Els quatre milions del desè any d’on sortiran? D’on sortiran? Per tant, 
des del nostre punt de vista, el plantejament de finançament de l’operació ens genera dubtes. 
 
Però hi ha un altre aspecte per nosaltres que és essencial, que ens porta també al posicionament 
d’abstenció, tot i reconeixent, com he dit abans, la necessitat de que Clínica Terres de l’Ebre, l’Aliança, 
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continuï vigent i continuï com un actiu de primer ordre econòmic de la nostra ciutat i del territori, que 
és la contradicció evident de que si necessitem mantenir activitat concertada amb la Generalitat des 
del punt de vista públic, com això afecta a l’hospital públic de referència de la nostra ciutat i del 
nostre territori, l’Hospital Verge de la Cinta. És a dir, necessitem que la Generalitat ens derivi activitat 
a la Clínica Terres de l’Ebre, que certament, passarà a ser pública hi haurà una titularitat pública, però 
desenvolupant activitat privada, és a dir, no qualsevol pot anar a Clínica Terres de l’Ebre si no va 
derivat amb el concert que tingui la Generalitat. 
 
Per tant, si per fins i tot millorar el compte de resultats, com més activitat ens derivin del Verge de la 
Cinta o dels ambulatoris quan ens facin el volant per anar a l’Hospital, com més activitat ens derivin 
cap a la Clínica Terres de l’Ebre, menys prestació tindrem a l’Hospital Verge de la Cinta, que és 100% 
públic i que és de l’Institut Català de la Salut, com a proveïdor 100% públic del Servei Català de la 
Salut. I aquesta és una contradicció evident i aquí se’ns pot dir: no barregéssim les coses, una cosa és 
una cosa, l’altra cosa és l’altra cosa. Sí que és cert de que si anem potenciant els concerts amb 
Clínica Terres de l’Ebre això serà una activitat que deixarà de prestar l’Hospital Verge de la Cinta i, per 
tant, nosaltres amb això no hi estem d’acord. Nosaltres volem que l’Hospital Verge de la Cinta estigui 
al 100% de les seves prestacions i que es potenciï. I que continuï la Clínica Terres de l’Ebre, però des 
de l’àmbit privat, per suposat, hi ha mil maneres segurament de poder propiciar, incentivar, ajudar a 
que continuï l’activitat de la Clínica Terres de l’Ebre, antiga Aliança. 
 
I certament, vostè senyor alcalde, ens deia: Sí, han hagut privats que han estat interessats, però la 
Generalitat si no és públic no concertarà. Val, d’acord, si no és públic no concertarà, però és que si 
concerta i potencia els concerts deixarem de prestar serveis a l’Hospital Verge de la Cinta. I amb això 
no hi podem estar d’acord. No hi podem estar d’acord perquè som defensors de la sanitat pública, 
perquè estem en contra de les retallades, perquè aquí al mes d’octubre, a finals, es va aprovar una 
moció que defensaríem l’Hospital Verge de la Cinta que no es perdessin prestacions i per això veiem 
que, en la mesura que és necessari, és a dir, després nosaltres, amb els nostres representants, al 
Consell d’Administració de Tortosa Salut voldrem que el compte de resultats de la Clínica Terres de 
l’Ebre siguin com més bons millor, però és que necessitarem més concert amb la Generalitat. I si al 
final no tenim els 4.000.000€, qui els acabarà pagant? A qui anirem a demanar els diners? Anirem a 
demanar els diners a la Generalitat.  
 
Per tant, nosaltres, senyor alcalde, davant d’aquests arguments, d’aquests criteris que defensem, 
veient la necessitat de que Clínica Terres de l’Ebre, Clínica l’Aliança, preservi els seus llocs de treball i 
continuï com un actiu important de la nostra economia de serveis, per aquests criteris i aquestes 
observacions que fem, la nostra posició serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Sabaté. Acabada aquesta ronda de 
portaveus i independentment de si el senyor Panisello després vol afegir alguna cosa, com que també 
he estat molt directament al front de tota aquesta operació, em permetran que iniciï el debat. Iniciar el 
debat perquè espero resposta a les meves intervencions i jo els hi aniré responent perquè clar, s’han 
dit algunes aquí que jo crec que les hem d’aclarir i les hem de contrastar. 
 
Vagi per endavant el meu agraïment al senyor Casanova i al senyor Dalmau pel seu posicionament a 
favor d’aquesta operació. 
 
Una prèvia, una prèvia per a que també la gent s’aclareixi. Malgrat alguns dels intervinents han 
utilitzat arguments absolutament catastròfics i dibuixant un panorama que si és extremadament 
perjudicial a l’Ajuntament de Tortosa, constato que cap grup vota en contra. Que malgrat tot el que 
s’ha sentit als diaris, als mitjan fins ara i el que s’ha sentit, en part, avui a aquest Ple, cap grup 
municipal està votant en contra. Això jo crec que és determinant i que és bo que es tingui en compte 
per valorar l’actitud de cada grup municipal. 
 
I, malgrat també, de forma difusa s’ha sentit que hi havia alternatives, jo avui encara no he sentit cap. 
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Voldria que els que em diuen que hi havia alternatives, que em concretin quina alternativa, quina és la 
que haguessin utilitzar ells i llavors jo els hi podré explicar perquè al meu parer no hi ha alternatives i 
perquè ho ha d’assumir l’Ajuntament de Tortosa. 
 
I tercer aclariment previ abans d’entrar a cadascun dels grups. Malgrat hi hagi algú, bé, alguns 
concretament tinguin un interès de fer un tótum revolútum i una “maraña” financera, està mentint, 
està mentint, ho dic així en aquestes paraules, aquell que digui que d’aquesta respon l’Ajuntament de 
Tortosa. Està mentint. L’Ajuntament de Tortosa no avala en cap moment ni garanteix aquesta 
operació. 
 
Si hi hagués endeutament, que no computa com endeutament el preu aplaçat, aquest endeutament 
tampoc no seria mai de l’Ajuntament de Tortosa. Aclariments previs, perquè es vol ficar un tótum 
revolútum 
 
Dit això, llavors sí, ara em permetran que contesti a cadascuna de les intervencions. 
 
Respecte, en relació al senyor Casanova, res a dir. Coincidim en el gruix i, en tot cas, doncs, el que he 
dit abans, agrair el vot favorable. 
 
Respecte a la intervenció del senyor Dalmau. Una qüestió de forma, per no generar cap tipus de 
confusió. La Clínica Terres de l’Ebre es denominava Clínica Terres de l’Ebre i es continuarà 
denominant Clínica Terres de l’Ebre, malgrat, evidentment, la societat que ho explota és la societat 
Tortosa Salut, però no tenim cap intenció de canviar-li el nom. Ens pareix un nom adient, un nom 
adequat, que respon. Si poguéssim dir-li Clínica Terres de l’Ebre de nord de Castelló i del sud de 
l’Aragó, doncs, també li diria però, en tot cas, ho dic per no tenir cap tipus de matisació al respecte. I 
bé, agrair-li el vot favorable. Evidentment, és una operació que és bona per a la ciutat, és una operació 
que en el seu conjunt mereix el seu vot favorable i, per tant, també ho agraeixo. 
 
Després ja iniciem les intervencions del senyor Jordan, que ha començat dient que era una operació 
financera. No ha entès res. No ha entès perquè és fa l’operació. Jo crec que si hagués sentit la 
intervenció d’alguns dels altres, hagués entès en què es basa aquesta operació. És una nova operació 
que assumeix risc financer per a l’Ajuntament de Tortosa, es falç, falç. Falç vol dir una mentida i per 
això ho explicito tan clarament. A la vegada diu que és una operació que només es basa en la fe i, bé, 
llavors intenta aquesta “maraña” típica de oh!, escolti, miri, i la piscina, i la zona blava.  
 
Escolti, senyor Jordan, quan vulgui, ja li dic, si no té prou regidors ja n’hi ofereixo jo de regidors i fem 
un debat exclusivament del que vostè cregui convenient. Això no té res a veure ni amb la piscina, ni 
amb la zona blava. I no es preocupi que molt prompte, molt prompte tindrem ocasió de parlar en 
aquest Ple tant de la piscina com de la zona blava, i de la piscina, nosaltres, ja li dic, vostè, ho ha de 
saber la gent de Tortosa, no vol que es faci la piscina. Nosaltres sí que volem que es faci la piscina, 
però avui no discutim de la piscina, senyor Jordan, no fugiu d’estudi. Avui vostè s’ha de posicionar, 
com la resta de grups, sobre una operació concreta que és la Clínica Terres de l’Ebre i la continuïtat de 
la Clínica Terres de l’Ebre. 
 
Diu que als documents presentats i les xifres tot són estimacions. Home, això ja també comença a 
servir per alguns altres que han intervingut. D’estimacions res. D’estimacions res. Per què? Perquè 
aquesta clínica no ha sortit com un bolet i ha aparegut “pap” aquí. Aquesta clínica té una història i té 
un recorregut. I aquesta història i aquest recorregut es queda reflectit al compte d’explotació. Perquè 
això també els hi servirà a alguns altres portaveus, senyor Sabaté, sap quina és l’avantatge? Que 
aquesta clínica estava dins un grup, del grup l’Aliança, però s’explotava en una societat, en una 
societat que es deia Clínica de Terres de l’Ebre societat limitada única, única vol dir de soci únic. I 
aquesta societat dipositava els comptes al Registre Mercantil. Per tant, els comptes d’aquesta 
societat, de la societat que ha explotat exclusivament la Clínica Terres de l’Ebre són públics. No és que 
ens els inventéssim, és que vostès van al Registre Mercantil i allí els troben i saben si ha generat 
benefici o ha generat pèrdua. I saben, i vostès també ho haurien de saber, senyor Sabaté, quan parlo 
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de vostès parlo de la seva formació política, després en parlarem, perquè clar, un ha de ser coherent, 
en la vida sempre, però en política molt i quan no és coherent, doncs, llavors passa el que passa. 
Sabem que ha tingut uns resultats, i ha tingut uns resultats i després en faré un agraïment especial 
perquè ha hagut una implicació de la gerència, ha hagut una implicació de la direcció i ha hagut una 
implicació del col·lectiu de treballadors, que han fet que una situació que era complicada per a no 
només el grup, sinó per a la pròpia clínica fa uns anys, ja uns quants anys, avui sigui una situació 
sanejada. I això es deu, com va passar en el seu moment amb l’Hospital de Jesús, doncs, perquè va 
haver-hi una direcció i una gerència que tenia clar quina havia de ser l’actuació i perquè va haver-hi un 
compromís del col·lectiu de treballadors que ho van fer possible. I això fa que la clínica hagi presentat, 
al llarg dels últims anys, uns beneficis importants. Beneficis amb els quals, en part, es basa aquesta 
operació que nosaltres diem que s’autofinança. 
 
Per tant, tots els ingressos que el senyor Jordan diu que té dubtes i que si no es compleixen, això 
afecta a la caixa comuna de Tortosa, jo també li he d’explicar al senyor Jordan, perquè no sé si no ho 
sap o fa veure que no ho sap. Que hi ha caixa comuna avui a Tortosa? Que hi ha cash pooling a 
Tortosa, senyor Jordan? Que hi ha el mateix cash pooling que Iniciativa va deixar en marxa a 
l’Ajuntament de Reus? Que hi ha caixa única entre la Gesat i l’Ajuntament de Tortosa? No menteixi.  
 
Nosaltres podem argumentar el que creguéssim convenient, podem defensar l’indefensable, podem 
fer el que volguéssim, el que no podem és mentir, senyor Jordan, i el que no pot dir és que això afecta 
a la caixa única quan aquí no hi ha caixa única, quan amb Gesat no hi hagut mai caixa única amb 
l’Ajuntament de Tortosa. Mai vull dir des dels últims 18 anys, per tant, no afecta a la caixa única, 
perquè no hi ha caixa única, senyor Jordan, no hi ha caixa única. 
 
Diu: és que no sabem qui governarà al Parlament de Catalunya i no sabem, si en aquell moment, el 
Servei Català de la Salut, doncs, derivarà una part de la seva activitat a la clínica o no. Home, poden 
passar moltes coses, poden passar moltes coses i després també vindré a contestar-li al senyor 
Sabaté al respecte. No ha començat aquest Govern a derivar activitat pública a la Clínica Terres de 
l’Ebre. No ha començat Convergència i Unió a derivar aquesta activitat. Després li faré memòria quan 
contesti al senyor Sabaté qui ho va fer, quins són els convenis que va signar i qui els va signar i què va 
passar, clar, hem de tenir una miqueta de memòria. 
 
Que sabem si continuaran derivant els serveis a l’Hospital de Jesús? Que sabem si el Departament de 
Salut o de Sanitat anirà contractant activitat amb l’Hospital de la Santa Creu? Que sabem si el 
Departament de Benestar i Família contractarà activitat amb l’Hospital de la Santa Creu? Ho sabem 
perquè ha estat així i perquè cap força política, mentre ha governant, i n’han sigut unes quantes a 
aquest país, això ho ha qüestionat ningú i, per tant, aquí no es qüestiona. Hi ha un conveni signat 
entre el Servei Català de la Salut i la Clínica Terres de l’Ebre, l’Aliança en aquell moment, en el qual 
nosaltres ens subroguem, per 6 anys de vigència, una cosa excepcional, després en parlarem senyor 
Sabaté, excepcional, perquè normalment aquests són convenis que es van renovant any rera any. I 
com s’està renovant el de Jesús, també es renovarà aquest quan venci. Per tant, l’incertesa sobre els 
ingressos que vénen de l’àmbit públic, no en tenim cap.  
 
Diu: és que l’Aliança no sabem durant quant de temps ens garantirà. Doncs, jo crec que després a 
vostè li ha contestat el senyor Monclús. Hi ha un acord, que és el document 2, pel qual s’obliga a 10 
anys, que és un document que, tal i com els hi vaig explicar jo, és un document de reforç, perquè 
aquest document no el signem ni el podem signar amb les 80 mútues privades, i d’això incidiré quan 
contesti al senyor Monclús. Per tant, primera reflexió, si tan dolenta és l’operació, si tan perversa, si 
tan de risc financer situa a l’Ajuntament, sigui valent i voti en contra, sigui valent i voti en contra. Si es 
troba atrapat entre el que va dir públicament i el que, entén, són els interessos de Tortosa, llavors 
s’haurà d’abstenir. Té raó, s’ha d’abstenir, però clar no es pot utilitzar aquest doble discurs i, sobretot, 
pot argumentar el seu vot amb el que vulgui, però no el pot argumentar sobre la mentida. 
 
Senyor Monclús, una part de l’argument molt semblant. Si tan dolenta és l’operació, si tan de risc 
suposa a l’Ajuntament de Tortosa, si tants inconvenients hi veu, vostè el que ha de fer és votar en 
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contra. Si és així, el que ha de fer és votar en contra. Si no és així, doncs, s’ho planteja, però jo li vull 
contestar a algunes de les coses m’ha dit. 
 
Hi havia alternatives. Digui’m quina. Digui’m quina i, sí, sí, clar, per això l’interpel·lo. Digui’m quina 
alternativa i d’aquestes, llavors jo li podré dir les avantatges i inconvenients de les alternatives. 
 
Diu: els ingressos, se suposa que no han variat, i també és un argument que ha anat sortint, i estem 
en una crisi econòmica que genera incertesa i no sabem com evolucionarà perquè la crisi econòmica 
pot afectar als ingressos. La crisi econòmica pot afectar els ingressos i els ingressos poden venir 
afectats per qualsevol cosa, ara, quan ha començat la crisi econòmica? Ha començat al 2012? Ha 
començat al 2011? Ha començat al 2010? O potser va començar al 2008? Se’n recorden de quan 
discutíem si hi havia crisi econòmica o no hi havia crisi econòmica? És evident que la crisi econòmica 
no ha començat ara. La crisi econòmica va començar al 2007 – 2008. En tot cas, es va manifestar de 
forma crua a partir del 2009. Home, si tinc dubtes amb això, que he de fer? Com ha evolucionat la 
facturació de la Clínica Terres de l’Ebre des de que hi ha crisi econòmica? S’ha enfonsat la facturació? 
Ha caigut? Ha caigut la facturació de l’àmbit públic? Ha caigut la facturació de l’àmbit privat? O és que 
potser ha anat augmentat sensiblement la facturació des de que hi ha aquesta crisi econòmica? Per 
tant, utilitzi un altre argument, però no utilitzi l’argument de la crisi econòmica. 
 
Desprès parla de les tres potes i és curiós perquè vostè mateix es contradiu. Entra dient: una pota la 
veig bastant consolidada, que són la de les mútues, però la de l’Aliança no. Home, si hauria de veure 
consolidada una, hauria de ser precisament la de l’Aliança, sobre la qual tenim un document. Però les 
altres mútues, si l’Aliança considera que pot tenir un altre centre de referència, si l’Aliança té una 
pèrdua de mutualistes, si a l’Aliança, o qui la substitueixi, li passa X, perquè no li pot passar això? A 
Adeslas, a Mapfre Salut, a la mutualitat de futbolistes, a la mutualitat de l’advocacia o a qualsevol de 
les 80 mutualitats, si dóna per bona la facturació de les mútues, home, també hauria de donar per 
bona la facturació de l’Aliança. Per tant, només ens en queda una de pota. Ens queda la pota que ve 
del Servei Català de la Salut. Que pot canviar el Servei Català de la Salut de parer? Tot pot canviar en 
aquesta vida, tot pot canviar. Que ha canviat fins ara? No. Quan va canviar envers l’Aliança? Després 
en parlarem quan contesti al senyor Sabaté. 
 
Excusaran al senyor Jordan que ja havia avisat que tenia que absentar-se del Ple per raons 
professionals. 
 
Que ha canviar això en els últims anys? Home, no ha canviat ni ha de canviar. 
 
Diu dos arguments que em preocupen. Em preocupen que vinguin d’un metge i em preocupen que 
vinguin d’un metge d’Esquerra Republicana, li dic així. Primer argument: no s’hauria de fer l’operació 
perquè el PP està preparant una modificació del règim local espanyol en què es prohibirà la prestació 
dels serveis sanitaris per part dels ajuntaments. S’ha lluït, s’ha lluït. Vostè m’invoca a una Llei del 
Partit Popular a nivell espanyol que no té res a veure amb la legislació local de l’administració local a 
nivell català i que, a més, és una Llei que es fa en un atac frontal al que és el sistema sanitari català, 
frontal, amb noms i cognoms. I que això m’ho digui un representant d’Esquerra Republicana em deixa 
fora de joc, això sí que li he de dir, em deixa fora de joc, no ho puc entendre. És a dir, el Partit Popular 
intenta fer una Llei per carregar-se el sistema sanitari català de prestació de serveis sanitaris públics 
a través dels ajuntaments, una cosa que no està en tota Espanya excepte a Catalunya, i vostè 
m’invoca a aquesta Llei per no fer aquesta operació. No ho puc entendre. Jo no sé si ho entendrà la 
gent d’Esquerra Republicana, però jo no ho puc entendre, no puc entendre aquesta argumentació. Em 
pot dir el que vulgui, però que no s’ha de fer perquè hi haurà una Llei del Partit Popular que prohibirà, 
a nivell de tota Espanya, que els ajuntaments tinguin aquesta prestació de serveis, quan a Catalunya 
són els únics ajuntaments que estan prestant aquest servei i que té una singularitat molt clara... Que 
no està veient el que està passant a la comunitat de Madrid amb els serveis sanitaris? Que no ho 
veu? Que no ho veu el que vol el Partit Popular amb els sistemes sanitaris? O una concentració única 
entorn a una comunitat autònoma i un prestador de serveis sanitaris, l’ICS, o la privatització absoluta. 
És això el model? És aquest el seu model? És aquest el model d’Esquerra Republicana? Doncs, si no 
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ho és, no m’invoqui a aquesta Llei que pretén consolidar aquest model. 
 
A Catalunya, a diferència de la resta de l’Estat espanyol, entre aquestes dos possibilitats hi ha una 
altra possibilitat, que és una xarxa sanitària pública de titularitat municipal i que aquesta Llei del 
Partit Popular se la vol carregar. I vostè m’insta a aquesta Llei per a que jo no faci aquesta operació. 
 
Després diu: escolti, i és que la Generalitat ha fet una sèrie d’actuacions amb els centres de l’ICS que, 
i aquesta és una argumentació que també ha utilitzat després el senyor Sabaté, que fa que potser 
s’hagi de reconsiderar que determinats serveis que es prestaven a través de la Clínica Terres de 
l’Ebre, es prestin allà o al revés. Miri, sap que passa? Que el que passarà a la Generalitat durant els 
quatre anys tenim una avantatja, que ho decidirem vostè i jo a mitges. I el que faci la Generalitat de 
Catalunya amb els serveis sanitaris a Tortosa serà tan responsabilitat seva com meva. Quan dic seva i 
meva, dic de la seva formació política i de la meva formació política. Per tant, ho tindre fàcil. Si en 
algun moment algú de la Generalitat de Catalunya dubta al respecte, ens asseurem vostè i jo i 
segurament que acordarem el millor per a Tortosa i així ho farem veure a les nostres formacions 
polítiques, que són les que acabaran prenent la decisió. Per tant, vostè és el que hauria d’estar menys 
preocupat de tots els que hi ha aquí en relació a les possibilitats d’equiparació. 
 
Passant a la intervenció del senyor Sabaté i, per tant, del PSC diu que és una operació de gran 
transcendència. Estem d’acord, és una operació de gran transcendència i jo l’únic que sento és que 
essent aquesta operació de tanta transcendència el Partit Socialista es quedi al marge. Bé, al marge 
no perquè tampoc no fa aquesta cosa de no votar en contra. És una operació de gran transcendència i 
si és una operació de gran transcendència un ha de tenir posició. O ha d’estar a favor, o ha d’estar en 
contra. Amb les coses de gran transcendència abstenir-se és rentar-se les mans, però bé, en tot cas 
també agraeixo a tots. Els hi agraeixo a tots l’abstenció, perquè vist el posicionament públic que han 
tingut tots vostès al llarg d’aquestes últimes setmanes, que avui s’abstinguin, doncs, també ho 
considero com una petita o com una gran millora. 
 
El tema de l’endeutament, senyor Sabaté, l’Ajuntament, vostè, ho he apuntat, és subsidiari. M’ho vol 
explicar? Expliqui-m’ho. Que avala l’operació l’Ajuntament? No l’avala l’Ajuntament. La podia haver 
avalat, podien haver demanat que s’avalés i no hagués passat res, però és que no ho fa. En cas que 
l’avalés hi hauria deute computable? Tampoc, però és que ja no l’avala i, per tant, no pot dir que és 
responsable subsidiari. La Gesat és responsable subsidiari de Tortosa Salut? Si. Per què? Per què és 
soci únic? No. Perquè hem aprovat que ho sigui. L’Ajuntament estem aprovant que avali aquesta 
operació? No. Doncs, no enganyin a ningú. No busquin excuses de mal pagador per a no defensar. 
Perquè aquesta operació, intrínsecament, quin problema té? Quina maldat té? Que és a proposta del 
Govern municipal? És aquesta la maldat que té, sinó no s’entén.  
 
Després dos matisacions, que no sé si les ha fet per desconeixement o per mala intenció. Vull pensar 
que és per desconeixement. Ha fet l’argument següent. Diu, home, diu, vostès ens diuen que la 
Clínica Terres de l’Ebre està sanejada però no deu d’estar tan sanejada si té un deute d’1.700.000€ 
amb l’ICS, vostè ha dit, i si té els edificis amb càrregues, ha dit això. Home, jo crec que ho tenen a la 
informació que els hi hem facilitat, ho tenen, perquè tenen tots els documents i sabrà d’on vénen els 
deutes i d’on vénen les càrregues. El deute que estem assumint és un deute de la Clínica Terres de 
l’Ebre? No, fals. El deute que estem assumint és del grup l’Aliança. Del grup l’Aliança. En cap cas de 
Clínica Terres de l’Ebre, SLU. No. Per tant, aquest 1.700.000€ l’ha generat la Clínica Terres de l’Ebre 
Societat Limitada? No, no. Per tant, no fiqui dubtes. Després no sabem si anirà bé o no anirà bé, jo no 
tinc la certesa de res en aquesta vida, ara, el que no podem fer és sembrar dubtes en base a coses 
que no són certes. I no és cert que aquest deute que assumeix l’Ajuntament de Tortosa, l’assumeix 
perquè a la vegada, i això també ho hem de clarificar, el Servei Català de la Salut té un deute amb 
Gesat que compensarem, i així serà la forma de que Gesat, si se’ns admet aquesta operació que, en 
principi, està planificada així, Gesat pugui començar a cobrar un deute del Servei Català de la Salut 
que tardaria, no és un deute que l’hagi originat la Clínica Terres de l’Ebre. 
 
I segona cosa. Que les càrregues que existeixen sobre l’edifici són generades per Clínica Terres de 
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l’Ebre? No, fals. Les càrregues que hi ha sobre l’edifici, que són de Seguretat Social i són de l’Agència 
Estatal de l’Administració Tributària, són càrregues del grup o d’algunes societats del grup de l’Aliança 
i, donat que l’Aliança i el grup de l’Aliança era el soci únic, utilitza tots els actius, també els d’aquelles 
societats que no han generat deute, per garantir-ho. Per tant, ni el 1.700.000€ són deutes de la 
Clínica, ni els deutes que garanteix l’edifici són deutes de la Clínica. Les xifres, vostès les tenen a la 
seva disposició, de la Clínica de les Terres de l’Ebre són les que són i vostès poden ficar en dubte la 
meva o la nostra capacitat de fer-ho bé en el futur, de mantenir-ho, el que vulguin, ara, no em pareix 
honrat que fiquin en dubte la feina i la tasca que s’ha desenvolupat a la Clínica Terres de l’Ebre al llarg 
dels últims anys perquè no s’ha generat ni deute, ni s’ha generat més crèdits davant l’administració 
tributària ni l’administració de la Seguretat Social, i aquests responen als del grup. 
 
Diu: aquesta és una operació arriscada, continua el senyor Sabaté, diu perquè nosaltres no sabem 
com es pagaran els 4.000.000€ d’aquí a 10 anys. Vostè pot fer dos coses, mirar l’Ebitda, capitalitzar-
lo i com podrà veure, si es capitalitza l’Ebitda i només es destina exclusivament a fer front a 
l’amortització del preu de l’adquisició, podrà veure que es podrà pagar tot el preu de l’adquisició, 
inclús 2.000.000€ d’aquests 4.000.000€. Per tant, en una operació normal, quan s’adquireix un 
edifici, un immoble, en principi estaríem pensant en una amortització de l’operació a 20 anys, 25 
anys, que és lo normal quan s’adquireix un immoble d’aquestes característiques. Nosaltres, per la 
circumstància, perquè no és una operació que financem, sinó que li fem finançar, en el bon sentit de 
la paraula, al venedor, el que estem fent és que plantegem una operació que d’aquí 10 anys implicarà 
que els gestors d’aquell moment hauran de decidir que fan, si liquiden l’operació completament o si 
és lo normal l’allarguen 10 anys, amb lo qual l’Ebitda permetrà pagar l’operació i fer tota la inversió 
que la Clínica Terres de l’Ebre pugui requerir al llarg d’aquests 20 anys. Per tant, no és cap dubte, jo 
crec que això també el hi vaig explicar en les diferents converses que vam tenir i estàvem a la seva 
disposició per aclarir-los-hi. 
 
Diu, o potser la part més interessant i la part en què voldria fer més incís i que jo crec que també ha 
de quedar clar a tots els assistents a aquest Ple. Diu: escolti, és que si es deriva activitat a la Clínica 
Terres de l’Ebre va en perjudici del Verge de la Cinta i, a més a més, no sabem si això es manté en el 
temps o no es manté en el temps i és el que vostè diu una contradicció. Jo aquesta contradicció la 
voldria definir com un exercici d’hipocresia política del Partit Socialista de Catalunya. I algú em pot dir: 
home, alcalde, per què parles en aquests termes d’hipocresia política? Perquè és el que està fent el 
Partit Socialista en aquests moments. Saben qui deriva activitat pública a la Clínica Terres de l’Ebre? 
Una consellera, la consellera Marina Geli. Un govern, el Govern tripartit, amb un conveni firmat a l’any 
86, amb una durada excepcional de 6 anys, quan els convenis només se signaven d’un any, 
renovables. Que ara sigui el Partit Socialista que pretengui generar ombres en l’operació dient: escolti, 
això és derivar activitat pública a un centre que sí que serà públic. Oh, pitjor ho van fer vostès. Que no 
era privat 100% quan van començar a derivar 3.000.000€ d’activitat pública a un centre privat, 
senyor Sabaté? Que ho feien per alguna altra cosa? No ho vull dir-ho, jo ja no vull profunditzar en el 
passat, perquè el passat l’haurà de resoldre qui l’ha de resoldre i precisament no és cap Parlament ni 
cap Ple de l’Ajuntament de Tortosa. Per tant, qui va derivar l’activitat pública a un centre privat 100% 
va ser el Partit Socialista i el Govern tripartit. I el Govern tripartit. I això s’ha de saber i, escolti, que li 
vam qüestionar nosaltres? No, perquè ens pareixia encertat. El que passa és que a vostès les coses 
els hi pareixen encertades o no encertades si estan al Govern o estan a l’oposició, aquest és el 
problema, aquesta és la hipocresia del PSC, i que canvia d’opinió cada dos per tres. Nosaltres en 
aquell moment no ho vam qüestionar que es derivés, perquè enteníem que era necessari per poder-li 
donar una solució de continuïtat a la Clínica Terres de l’Ebre i, a més, no era incompatible en res. I 
aquests exercicis de voler enfrontar, d’intentar contraposar la Clínica Terres de l’Ebre amb l’Hospital 
Verge de la Cinta són perversos, són absolutament inútils i no serveixen per a res. És el mateix com 
aquells, que no dic que hagi sigut vostè però vostè sabrà d’on han sortit, com aquells que intenten 
contraposar el sistema sanitari de l’Hospital de la Santa Creu envers al Verge de la Cinta. És tan públic 
el Verge de la Cinta com l’Hospital de Jesús. I a partir d’avui, és tan pública la Clínica Terres de l’Ebre 
com el Verge de la Cinta. Abans no, quan vostès van firmar el conveni, quan vostès van derivar 
3.000.000€ de facturació, quan el tripartit va derivar 3.000.000€ de facturació de l’Hospital Verge de 
la Cinta a la Clínica Terres de l’Ebre llavors no, perquè la Clínica Terres de l’Ebre era privada 100%. I 
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que ara, en un exercici de cinisme polític, ens vulguin dir que això és perjudicar al Verge de la Cinta, 
em pareix que no és de rebut i la gent del Verge de la Cinta també ho han de saber. Han de saber que 
si avui la Clínica Terres de l’Ebre té 3.000.000€ de facturació, aproximadament, per part del Servei 
Català de la Salut, és gràcies al Govern tripartit, cosa que jo els hi vull agrair, i gràcies al Partit 
Socialista. Per tant, que potser que hi hagi un Govern en un futur que canviï aquests criteris? Home, el 
Govern de Convergència i Unió ha mantingut el que es va trobar. El Govern tripartit si, i quan dic el 
Govern tripartit dic els tres partits que van formar el Govern tripartit, si ho van fer a l’any 2006 
considerant que era una empresa privada 100%, que faran ara?, no canviaran el criteri considerant 
que és una empresa pública 100% de l’Ajuntament de Tortosa, encara que sigui indirectament. Qui 
pot governar Catalunya, a part del Govern tripartit i de Convergència i Unió? Doncs home, cal pensar 
que tots els que tenen representació parlamentària: el Partit Popular, que està recolzant l’operació i 
que tampoc no entendria que canviés de criteri, ens queden Ciutadans i la CUP, que avui per avui són 
una minoria molt minoritària dins del Parlament de Catalunya en tots els aspectes, tant per a uns com 
per als altres. Per tant, no vegin fantasmes on no n’hi ha. Cadascú hem d’assumir la nostra 
responsabilitat i jo assumeixo la de la meva formació política, per tant, home, dir que això va en 
perjudici del Verge de la Cinta, doncs ens han de dir per què quan governava el tripartit no hi anava i 
ara si, recordant el conveni. 
 
En tot cas, en la globalitat de l’operació, jo voldria fer algunes idees de resum de la meva intervenció. 
Fins ara, i portem ja uns quants minuts de debat, no he trobat, ningú de vostès m’ha donat cap 
alternativa, amb noms i cognoms i sinó m’ho fiquen en un pseudònim, però digui’m una alternativa.  
 
En segon lloc, mostrin tots els dubtes que vulguin respecte al futur, respecte a la meva capacitat o la 
de l’equip de Govern de gestionar l’operació, ara, no qüestionin la Clínica Terres de l’Ebre, ni els seus 
resultats econòmics durant els últims anys perquè estarien faltant a la veritat. 
 
Tercera. És una operació que no afecta financerament ni econòmicament a l’Ajuntament de Tortosa, 
ni l’Ajuntament de Tortosa l’avala. Estaríem enganyant, perquè no l’avala, no fem cap acord d’avalar ni 
de garantir subsidiàriament l’operació, no ho fem. Per què? Perquè les societats que ho fan són 
societats de responsabilitat limitada. Això no qüestiona per a que nosaltres, i hi hagi qui hi hagi al 
Govern de l’Ajuntament, farà lo millor per a tenir els millors resultats. 
 
Quarta qüestió. És una operació que s’autofinança. S’autofinança no en base a estimacions, no en 
base a supòsits. S’autofinança en base als resultats que ha generat la pròpia Clínica al llarg dels 
últims anys, és més, les estimacions que els hi vam donar i que vostès tenen a la seva disposició eren 
estimacions en respecte a l’Ebitda relativament conservadores. I no és que s’autofinanci, sinó que en 
condicions normal s’autofinançarà l’operació i, a la vegada, s’autofinançaran les inversions que la 
Clínica requereixi per poder donar serveis de qualitat, com a mínim amb el mateix estàndard que hem 
tingut fins al moment. 
 
Cinquena. És una operació que es fa per poder garantir la prestació de serveis sanitaris públics i 
privats, no només als tortosins i tortosines, sinó als ebrencs i ebrenques i als altres usuaris d’altres 
comunitats autònomes que també són usuaris d’aquesta Clínica, per tant, evidentment, és una 
operació... A vegades, després sento alguns discursos que si capitalitat... Escolti, les capitalitats no es 
fan en base a discursos. Les capitalitats es construeixen dia a dia en base a realitats i aquesta és una 
realitat. És veritat que hi hauria algú, segur que hi ha interessos, jo crec que més privats que públics, 
en què aquesta operació no es fes. I segur que hi ha interessos privats i legítims que podrien pensar 
que lo millor és que no se li donés continuïtat a la sanitat, als serveis sanitaris que presta la Clínica, 
segur, segur, però això són interessos privats. I segur que si no es presten aquests serveis sanitaris a 
través de la Clínica, hi hauria alguna consulta que podria tenir un millor nivell de facturació, dient-ho 
així, segur, però nosaltres aquí estem per defensar els interessos de la ciutat i els interessos de 
l’Ajuntament. Per tant, és una operació que continuarà prestant aquests serveis. 
 
És una operació que salva 129 llocs de treball directes i molts més indirectes, és veritat, és veritat i 
també ho hem de tenir en compte. Ara, també els hi dic, jo no enganyo, no els enganyo, si només fos 



                                   

 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

per salvar aquests 129 llocs de treball, l’operació, doncs, es podria mirar dins d’una altra perspectiva, 
és important, però no és l’únic. En algun moment ha sortit en alguna televisió que només es fa per 
salvar els llocs de treball. No, no. És clar que es fa per salvar els llocs de treball, per suposat, però 
darrera d’aquesta operació no només hi ha 129 llocs de treball, hi ha 50.000 usuaris de consultes 
externes, hi ha, doncs, crec que són prop de 15.000 usuaris d’urgències, parlo de memòria, puc 
equivocar-me en alguna xifra, hi ha uns milers d’intervencions quirúrgiques, hi ha tot això darrera 
d’aquesta operació.  
 
I finalment, és que és una operació que comporta risc. Home, comporta un risc, tot comporta risc. Jo 
des del moment que surto de casa ja començo a assumir riscos, que m’atropellin, que atropelli, que 
em caigui alguna cosa damunt, segur que hi ha riscos, tota la vida, ara, són riscos controlats. Són 
riscos que si hi ha una tercera guerra mundial, doncs, segurament no podrem controlar, però són 
riscos que es fan, s’han d’estimar en funció d’unes xifres i xifres que tenen una constatació, que és 
l’actual, per tant, això de que si es mantindran o no es mantindran els nivells de facturació, doncs, és 
evident. S’han mantingut fins ara? Sí. Hi ha alguna cosa que ens pugui dir, algun motiu en el futur que 
ens pugui dir que no es mantindran?, perquè vostès m’han  qüestionat en algun moment que no es 
mantindran aquests nivells de facturació. Home, doncs, el que han de fer és dir-me: escolti, no es 
mantindrà això per això, per això, per això i per això i llavors contrastem-ho, però que no es 
mantindran perquè no es mantindran, home, jo em penso que no és un argument molt solvent. I de 
totes formes, els hi faig una altra apel·lació: si és tan perversa l’operació, si és tan perjudicial per a 
l’Ajuntament, si hi ha tants de dubtes, doncs, vostès s’han de posicionar com s’han posicionat fins ara 
als mitjans de comunicació, que és dient que no. Si mantenen la seva abstenció, cosa que jo els hi 
demano i agraeixo, entenc que no deu de ser tan dolenta, tan perversa i tan desastre aquesta 
operació, ni per a l’Ajuntament de Tortosa ni per a la ciutat ni el municipi de Tortosa. 
 
En tot cas, iniciem ara un segon torn d’aquells portaveus que vulguin intervenir. 
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
Seguidament pren la paraula la Sra. Galiana: Senyor alcalde, regidores, regidors, abans d’entrar en el 
tema que ens ocupa, només un aclariment bastant important. El meu company, el Jordi Jordan ha 
comentat el tema de les piscines. No voldria que ara el que mentís fos l’alcalde. Iniciativa Entesa sí 
que vol unes piscines municipals i voldria que davant de la ciutadania de Tortosa quedés ben clar. El 
que passa és que volem unes piscines municipals sostenibles i viables. 
 
Entrant ja amb el tema de l’Aliança, en cap moment qüestionem que l’Aliança funcioni i que l’Aliança 
tingui beneficis, sinó que hem comentat que una part d’aquests beneficis depenen de les aportacions 
de la Generalitat i que aquestes no estan garantides, independentment de qui governarà o qui governi 
ara o més endavant. Si fallen aquestes previsions, ja ho sabem que no afectarà directament a 
l’Ajuntament, però si que afecten indirectament pel què afectarà a Gesat i a Tortosa Salut.  
 
Ara ja és un moment de crisi econòmica molt forta, molt forta. Les retallades que es fan a Sanitat sí 
que porten un risc i una incertesa. El mateix regidor que ha exposat el tema, el senyor Pere Panisello, 
ha parlat, ha anomenat la paraula risc, sí que hi ha un risc, és per això que fiquem aquest dubte. El 
compromís de la mateixa mútua és de 10 anys, però només en garanteix 3 amb les mateixes 
condicions que ara. 
 
De mentida cap. No en dient de mentides, dient que dubtem de que estiguin garantits aquests 
ingressos. Aquest és el dubte i el debat, per això ens abstenim. I pensem que ojalà ens 
equivoquéssim. L’abstenció és per això, perquè tan de bo funcioni i ens equivoquéssim i estigui tot al 
100% garantit, però econòmicament no ho veiem garantit i sí que veiem un risc com vostès mateixos 
han admès. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. A veure, si els pareix aquest segon torn jo 
els hi contesto un a un per a que no hi hagi cap tipus de problema ni em deixi res. 
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Senyora Galiana, jo lo de les piscines ho deia... És que avui no és el debat de les piscines, sap? Ho 
han tret vostès, però vostè m’ho diu i jo li he de contestar. Ho deia per vàries coses. Primera, perquè 
com que Iniciativa per Catalunya va tenir la regidoria d’Esports durant els quatre anys anteriors al meu 
mandat i no van fer les piscines, ni van fer un projecte, ni van fer res per fer les piscines, aquest és un 
antecedent. Segona, de totes les manifestacions que vostès han fet jo tenia aquesta impressió. 
Tanmateix, si volen les piscines, polèmica acabada, me n’alegro i l’únic que espero és que se’n 
congratulen si som capaços de fer aquestes piscines que vostès no van saber fer quan van tenir 
l’oportunitat.  
 
Respecte ja al tema que ens ocupa, que és el que és important, diu: no, nosaltres no mentim. Vostè, 
senyora Galiana, em repassarà l’acta i vostè em dirà si el senyor Jordi Jordan ha dit que això afectarà 
a la caixa comuna dels tortosins i tortosines, val? I la caixa comuna vol dir que hi ha una caixa única 
per a totes les activitats municipals, com està passant a l’Ajuntament de Reus, el cash pooling en 
terminologia anglosaxona. Aquí no el tenim i si diu que sí que el tenim i que afectarà, jo el que estic 
dient és que està mentint i és així de clar. I com que ho ha dit, jo em reafirmo. Que ell ho retira, o que 
vostè retira les seves paraules en representació del seu grup municipal, jo en tindria prou. 
 
Diu, clar hi ha un risc. No és que ho hagi dit el senyor Pere Panisello, ho dic jo. En tot el que fem hi ha 
un risc. En tot el que fem hi ha un risc, però jo si no estès disposat a assumir riscos no seria alcalde 
de Tortosa, ni els meus companys serien regidors de l’Ajuntament de Tortosa o, al menys, regidors de 
Govern. El regidor de l’oposició n’assumeix poc de risc, n’assumeix poc de risc i és molt còmode. Clar 
que n’hi ha, en aquesta i en totes les operacions que porten a aquest Ple, sempre hi ha riscos, en tot 
el que fem hi ha riscos. El que hem de veure és si aquests riscos són controlats o no són controlats, 
que no vol dir la certesa absoluta, perquè si hi ha certesa no hi ha risc. 
 
Diu: no sabem si el que aporta la Generalitat està garantit. No m’ha sentit? Vostè, el seu grup polític, 
Iniciativa per Catalunya ho va garantir, però no ho garantia a una entitat de titularitat pública. Vostès, 
Iniciativa per Catalunya a garantir facturació pública a una entitat privada 100%. I si ho van garantir a 
una entitat privada 100%, com no ho garantiran, si vostès governen alguna vegada, a una entitat 
pública 100% ?, no se m’ocorre, no se m’ocorre. I si nosaltres, amb tots els ajustos. Per què? Perquè 
aquest centre no és diferent de la resta de centres. No tindrà un millor tractament la Clínica Terres de 
l’Ebre que l’Hospital de la Santa Creu o que l’Hospital Verge de la Cinta o qualsevol altre hospital. 
Doncs, igual que es fan ajustos a altres llocs, s’haurien de fer ajustos aquí, però no se m’ocorre 
perquè no l’ha de tenir garantida. Convergència i Unió té aquesta voluntat. Els partits del tripartit l’han 
de tenir, perquè si la tenien envers a una empresa privada, també ho tindran envers a una empresa 
pública. No se m’ocorre per què s’han d’eliminar aquests ingressos. Per contra, abans el Partit 
Socialista em deia que en tindríem més, que això implicaria a tenir-ne més i de traurem dels serveis 
sanitaris prestats per l’ICS. S’han d’aclarir una miqueta amb els arguments. Però li torno a reiterar, 
senyora Galiana, digui’m per què, si Iniciativa per Catalunya va garantir que aquesta Clínica, quan 
estava en mans privades tenia recursos públics, per què no els ha de tenir ara? I quan em contesti a 
aquesta pregunta jo també argumentaré en un altre sentit. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: A veure, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, el 
grup municipal el que ha fet és una reflexió en veu alta d’una operació que considerem que és 
arriscada a mig, llarg termini, que té risc. Vostè mateix fa un moment ha dit que tothom tenim risc, fins 
i tot que vagis per la vorera i et caigui un test d’un balcó, o sigui que de risc en té. I llavors hem fet una 
reflexió de la possibilitat de que et caigués el test, del risc, i hem dit que tant de bo aquesta compra, 
que sobre el paper sembla que es pagarà, s’autofinançarà, passi. O sigui, tant de bo perquè això seria 
bo per a la ciutat de Tortosa per tota una sèrie de coses que no cal repetir, per tant, fins aquí d’acord. 
 
Però hem dit que a lo millor hi haurien altres possibilitats. Quines possibilitats? No les podem explicar 
perquè nosaltres no n’hem fet cap de negociació. Ha sigut vostè, senyor alcalde. No han vingut a 
buscar-nos a nosaltres. El que sabem és que abans de final d’any, que vostè ens va dir que Sagessa 
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estava interessada en quedar-se amb el mateix tipus de negoci o de plantejament que hi ha ara, val. O 
sigui, això és millor que ens la quedéssim nosaltres que no pas que se la quedés Gesat, perquè 
tindrem la paella pel mànec per a, si convé, buscar un altre operador o no. Vull dir, fins aquí d’acord, 
però hi ha riscos, hi ha riscos. I aquests riscos, en última instància, pensem que qui els acabarà 
assumint és Gesat. I Gesat és una societat de capital municipal, per tant, entenem nosaltres que en 
última instància, si tot això anés malament, que ojalà, tant de bo no hi vagi, qui acabaria tenint els 
riscos serien els ciutadans de Tortosa, pensem. 
 
I vostè diu: home, és que si tan dolenta fos l’operació, doncs, com han dit als mitjans. No, nosaltres 
als mitjans sempre hem dit el mateix, que tenim dubtes de que això pugui ser bo, no hem dit que 
tenim dubtes de que pugui ser dolent i, per tant, si penséssim que això tan dolent, tant dolent ha de 
ser no ens haguéssim abstingut, haguéssim votat en contra. 
 
Després, també una reflexió, no hem dit res de que la crisi, abans uns números, ara uns altres per la 
crisi, no. Tenim clar que els números que hi ha són els que són i que l’activitat que s’està prestant, 
des del punt de vista mèdic és bona, perquè no ho podem discutir, vull dir, d’això ni en parléssim, vull 
dir que això és així. 
 
I també una reflexió respecte a aquest Projecte de llei que el Partit Popular vol tenir per seguir ficant el 
dit a l’ull de Catalunya. Que vostè dubti que Esquerra Republicana de Catalunya, en aquest cas jo, 
digui el que vostè diu que he dit, home, això gairebé és un afront. Està clar que el posicionament 
d’Esquerra Republicana de Catalunya és que Catalunya es pugui autogestionar, es pugui administrar 
des de la independència total de l’Estat espanyol. Per tant, totes aquelles lleis que vindran a anar en 
contra d’això no les veiem bé, ara bé, estem on estem, estem en el moment que estem i de lleis ens 
n’estan posant moltes, com la d’Educació que pretén el senyor Wert i com aquestes altres que pretén 
i que ens poden afectar mentre no siguem un país independent i, de moment, per a Esquerra 
Republicana de Catalunya desafortunadament no hi som. 
 
Per tant, l’únic que ha fet el grup municipal és fer una reflexió en veu alta  d’una operació que té 
riscos i que pensem que no li donem el suport votant-la afirmativament i com té riscos pensem que el 
que fem és abstindre’ns en la votació. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Monclús. Comencem pel final, 
respecte al tema de les lleis i la seva argumentació, podem llegir el que ha dit, en relació a si aquesta 
llei espanyola ens limita aquest tipus d’operacions. Senyor Monclús, quan es fa aquesta operació? 
Avui, avui. Hi ha alguna llei espanyola que limiti aquesta operació? Cap. No la hi ha. Hi ha algun 
projecte entrat a les cambres que limiti aquesta operació? Cap. I vostè, vostè, no Esquerra 
Republicana, vostè que li he dit que és metge i d’Esquerra Republicana, i ho personalitzava en aquest 
sentit i em perdonarà, li deia que no puc arribar a entendre com un argument per no fer l’operació és 
que si hi ha llei futura del Partit Popular que limitaria aquesta capacitat. Això és el que ha dit vostè, i jo 
li dic davant d’això, i aquesta és la reflexió: no puc entendre com vostè em fa aquesta reflexió, perquè 
inclús que la hi hagués, vostè m’està instant a una llei que es pretén carregar dins l’Estat espanyol el 
model català. Ja no parlem d’independència, sinó, amb l’status quo actual i dins el marc de l’Estat 
espanyol, aquesta llei el que pretendrà és carregar-se aquesta xarxa Xup que abans li deia el senyor 
Panisello. No entenc com des d’un grup municipal d’Esquerra Republicana es pot fer aquesta 
observació, però bé, tampoc no ho aclarirem aquí. Vostè sap el que diu i jo crec que ha de ser i em 
faig entendre respecte als meus arguments en relació a la seva posició. 
 
Diu: oh, és que el que hem dit als mitjans. Miri senyor Monclús, els mitjans tenen una avantatja i és 
que es poden repassar, es poden repassar igual com les actes, es poden repassar. Per tant, respecte 
al que ha dit vostè d’aquesta operació amb els mitjans jo no perdre ni mig minut. Qui tingui curiositat 
que torni a sentir les entrevistes, que torni a llegir les declaracions o que visualitzi les imatges, però és 
que és absurd. Ja vostès han dit el que han dit i voten el que voten, i jo he dit el que he dit i voto el que 
voto. No forma part del debat d’avui el que han dit vostès als mitjans. 
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Respecte a les possibilitats, és bona aquesta. Diu: clar, hi ha altres possibilitats, però jo no li dono 
perquè no les sé. Home, és com aquell, el cel existeix però jo no li dic com és perquè no hi he estat. 
Home, hem de ser seriosos, si hi ha altres possibilitats vostè m’ha de dir quines són, sinó no 
existeixen. I ara m’entretindré una miqueta per estudiar i analitzar quines eren les possibilitats. Vostè 
me n’apunta una, la més certa, la més real, i jo diria que, com li ha dit el senyor Panisello en la seva 
intervenció, la única per donar viabilitat a l’empresa, a la Clínica Terres de l’Ebre: que ho hagués 
adquirit el grup Sagessa o alguna de les societats del grup Sagessa. Aquesta era possibilitat certa. I jo 
des d’aquí, ho ha fet el senyor Panisello i jo vull tornar a fer-ho, vull agrair la predisposició dels gestors 
del grup Sagessa, de tots, a nivell professional i tècnic, com dels socis majoritaris del grup Sagessa. 
La predisposició era tota i jo crec que per ser just i honrat, com alcalde de Tortosa, ho he d’agrair. Ho 
he d’agrair, ho he de reconèixer públicament i deixar-ne constància. I és bo que l’Ajuntament i el Ple 
de l’Ajuntament deixi  constància d’aquest agraïment envers a la resta de socis, els majoritaris del 
grup Sagessa, de poder fer aquesta operació. 
 
I algú de vostès podia pensar: home alcalde, i si ho feia el grup Sagessa, el viabilitat de la Clínica 
Terres de l’Ebre era similar, sinó idèntica, en relació a si ho fa l’Ajuntament de Tortosa? Sí, era 
idèntica, igual per a mi. Vostès m’haguessin acusat de que si hi ha un risc, de si això afecta als 
tortosins o no? No, no. Hagués vingut aquí, hagués penjat totes les medalles que vostès vulguin 
imaginar-se que es poden penjar i no haguéssim suportat cap crítica respecte a la viabilitat o no. I per 
què no ho fa això? Jo crec que n’he donat compte, reiteradament, en les diferents reunions que hem 
fet de Juntes de Portaveus, de Consells d’Administració o reunions informals, però en vull tornar a 
deixar compte avui aquí en aquest Ple.  
 
El meu model, el model de l’equip de Govern i entenc que d’aquells que han donat recolzament a 
aquesta proposta és que les decisions, sempre per a bé o per a mal, radiquin a Tortosa envers als 
equipaments sanitaris que hi ha a Tortosa i que, directa o indirectament, puguin ser de titularitat 
municipal. Per què? Perquè s’ha demostrat clarament que això és lo millor per al municipi. S’ha 
demostrat aquí i s’ha demostrat en altres àmbits que no hem d’entrar-hi aquí, i al final, quan hi hagi 
alguna decisió que s’hagi de prendre, no ara a curt termini sinó a mig i llarg termini, el que hem de 
garantir tots plegats que qui prengui aquesta decisió per a bé o per a mal envers a la Clínica Terres de 
l’Ebre, que sempre serà més per a bé que per a mal, siguin les 21 persones que hi hagin assegudes a 
aquest Ple de l’Ajuntament de Tortosa i que no sigui cap altre Ple ni cal altre òrgan que prengui les 
decisions envers a la Clínica Terres de l’Ebre. Igual com ha passat fins ara amb l’Hospital de la Santa 
Creu, que les decisions les pren l’Ajuntament de Tortosa, no sempre agradables. A vegades s’han de 
prendre decisions difícils i complicades i a vegades s’han de prendre decisions en risc, n’estem 
prenent. A l’Hospital de la Santa Creu cada dia prenem decisions en risc, però entre tots hem decidit 
que les prenguéssim aquí, no que les prengui un altre. I en aquesta operació, l’alternativa de Sagessa, 
que era boníssima, que era sense cap dubte, no hi havia cap problema de que es  tractés de forma 
diferent a com s’ha tractat l’operació ara, implicava que a mig i llarg termini les decisions sobre el 
futur de la Clínica Terres de l’Ebre no s’acabessin prenent exclusivament en aquesta casa. 
 
Per tant, l’alternativa de Sagessa, essent bona, no era l’òptima per a Tortosa, ni per a l’Ajuntament de 
Tortosa, ni per als tortosins i tortosines des de la nostra òptica. Després ara vostè m’explica quina era 
la seva òptica. 
 
Altres possibilitats. Només se me n’ocorren dos sense ficar, en algunes d’elles noms i cognoms 
perquè em pareixeria que no seria adient. Que ho comprés una empresa privada 100%, una empresa 
privada, com l’Aliança, ho ven a una altra empresa privada. A una altra empresa privada que, sense 
ficar-li noms i cognoms, podia tenir dos vessants: una empresa privada que ho fes, simplement, pel 
negoci immobiliari, a mig i llarg termini, compro un immoble molt ben situat a Tortosa, remato com 
cregui convenient, perquè vaig en aquesta intenció, la prestació dels serveis sanitaris públic i privats, 
tant se me’n dóna, no ho faig per la prestació dels serveis sanitaris, sinó que ho faig per l’immoble. 
Aquesta és una operació que a Tortosa no ens interessava. Per què? Perquè acabava suposant 
l’eliminació de Clínica Terres de l’Ebre per voluntat. 



                                   

 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
Altra possibilitat: una empresa privada que sí que vol continuar l’activitat de prestació de serveis 
sanitaris, amb el qual podem dir que garantiria també la continuïtat de la Clínica Terres de l’Ebre. 
Aquesta empresa privada ha de tenir, aquesta sí que ho ha de tenir segur, que el Servei Català de la 
Salut li continuarà contractant aquests serveis. El Servei Català de la Salut, igual com a nosaltres ens 
dóna garanties de que es continuaran contractant aquests serveis, a aquestes empreses privades els 
hi diu que no, cosa que em pareix raonable, cosa que en el context actual em pareix raonable i, per 
tant, una empresa privada, si no té aquesta pota de prestació de serveis sanitaris públics farà que no 
li sigui viable la resta i, per tant, l’empresa privada no podria assumir-ho. En algun moment, jo crec 
que recordo per aquestes declaracions, però tampoc no voldria fer-ne qüestió, que va ser vostè 
mateix, va dir: una altra possibilitat és que s’ho quedi la Generalitat. Entenia que més que la 
Generalitat estàvem parlant de l’ICS, però bé, m’he és el mateix, el gran proveïdor únic de serveis 
sanitaris públics centralitzats a Catalunya. Vostè és metge i ho sap millor que jo. Evidentment, això 
suposava la desaparició ni a llarg termini, a curt o mig termini de la prestació dels serveis sanitaris a 
través de la Clínica Terres de l’Ebre. Ni garantia, no ho podia garantir, la prestació dels serveis 
sanitaris privats, per tant, aquesta tampoc no era l’alternativa. 
 
Si no era cap alternativa cap empresa privada, si no era alternativa la Generalitat, si no és alternativa 
Sagessa, que sí que és alternativa però entenem que és pitjor que la que s’ho quedi l’Ajuntament per 
les raons que li he dit, hi havia una altra possibilitat que era no fer res. No fer res i a veure-les venir i si 
em passa per aquí mirar que escampi. Jo, ni els meus companys, ni jo com alcalde, ni els meus 
companys com a regidors estem on estem, ni la gent de Tortosa ens ha triat per a que les deixéssim 
passar i que quan estigui núvol anar-nos a amagar. No ho farem això. I podem dir: i no era la 
responsabilitat nostra, que amb nosaltres no té res a veure amb això. I que s’hagués perdut? 
S’haguessin perdut 129 llocs de treball, sí, molt importants, però 129 llocs de treball. Molt 
importants, però 129 llocs de treball. Què s’hagués perdut més? Un centre sanitari de referència a 
Tortosa i a tot un territori. I a tot un territori vol dir a les Terres de l’Ebre i més enllà, i això és el que en 
cap cas ens podem permetre.  
 
Per tant, si a part de totes aquestes que jo he analitzat amb un cert deteniment, hi ha alguna altra 
alternativa, digui-me-la. Digui-me-la i llavors jo li tornaré a analitzar, en base a aquesta nova 
alternativa, els pros o els contres. Però al final, el que acaba quedant en aquesta operació és que la 
fem, per a el bo i per el dolent, tenir la decisió sempre a aquesta sala entre els 21 regidors que hi 
som. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Moltes gràcies. Jo el primer que he de dir és que, i a 
les alçades de legislatura em sembla que no té massa solució, que és l’estil i el to, i vostè, senyor 
alcalde, amb tot el respecte li dic, que molt sovint, amb molta insistència té un to que jo crec que té 
tics que ratllen l’insult gairebé i a mi em sembla que no es correspon amb el to, diguem, que ha de 
tenir el debat d’una institució.  
 
Fixi’s, vostè ha parlat de manifestacions de l’oposició com a extremadament catastròfiques, quan jo 
crec que fins i tot és dels plens que hi ha un to molt marcat per la prudència i en cap cas he pogut 
constatar to catastrofista. Ha parlat d’hipocresia, es refereix al senyor Monclús en un to pejoratiu en la 
seva condició professional de metge i, a més, de la seva adscripció a Esquerra Republicana de 
Catalunya. Ha parlat de manifestacions nostres perverses, carregades de cinisme, que són inútils 
també ha dit. La llista podria ser més llarga, però això ho ha dit i, de vegades, i això també és una 
tàctica que vostè té que de vegades, coses que no diu l’oposició, les diu per a que consti o no en acta, 
de vegades li diu al secretari: que consti en acta que aquest regidor diu..., quan no ho ha dit.  
 
Diu: no qüestionin la professionalitat ni la gestió de l’equip de la Clínica Terres de l’Ebre. Qui l’ha 
qüestionat? Qui ha qüestionat la professionalitat d’infermeres, metges, administratius, gerents? No 
l’ha qüestionat ningú. Per tant, deixi’m que li digui en un to cordial, que no és l’estil que haurien de 
tenir en els plens. 
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Bé, una vegada més, i això no li puc retraure en el sentit del que abans deia, perquè a més segur que 
ho farà d’aquí fins al final de la legislatura de forma insistent, retrau el tripartit. Diu: la gent de 
l’Hospital Verge de la Cinta hauria de saber... Bé, escolti, la política és molt complicada moltes 
vegades. Vostès van estar governant més de 20 anys i segurament que la situació de l’Hospital de 
Barcelona, de l’Hospital de Catalunya, del grup l’Aliança i tantes corporacions mercantils del Servei de 
la Salut durant tots aquests anys de gestió de Convergència i Unió, al final el resultat era el que era i 
segur que es van tenir que adoptar moltes mesures, moltes de les quals, fins i tot, aquest no és 
l’escenari institucional perquè també desconeixem moltes coses. Ara bé, el que sí que sabem i la gent 
de l’Hospital Verge de la Cinta sap és que amb el tripartit no es va tancar cap quiròfan, que no va 
haver cap treballador que va anar al carrer i que no es van deixar de prestar serveis al nostre Hospital 
de referència. Això ho sap la gent de l’Hospital Verge de la Cinta, com ho saben els usuaris i com ho 
sabem tots, aquesta sí que és una realitat. I la gent sap qui va licitar la redacció del projecte d’un nou 
hospital, que estic convençut que no veurem a la llum en molts i molts i molts anys. Per tant això és 
del tot cert. 
 
Aquí, al final, del que estem parlant és de model. I ara deixi’m que li digui una cosa, ho dic perquè 
nosaltres també tenim debats al carrer, fins i tot hem de donar explicacions i ens pregunten quins són 
els nostres posicionaments, per cert, vostè no pot deslegitimar que un grup municipal s’abstingui, ni 
ho pot dir, i heu de dir: doncs, si us manifesteu així, heu de votar... No, escolti, nosaltres ja sabem el 
que hem de votar i la posició de l’abstenció és absolutament legítima, com votar afirmativament, com 
votar negativament. També nosaltres tenim els nostres debats per explicar els nostres 
posicionaments, li asseguro que sí. I ara li puc dir una cosa que també ens ha preguntat molta gent, 
de dir, bé d’acord, jo estic d’acord que no solament l’operació es fa per salvar els 129 llocs de treball 
directes i altres d’indirectes, però hi ha molta gent que diu: home, per la mateixa regla de tres, el 
tancament d’Indo, de Vidres Guardiola, tota la gent que se’n va anar al carrer, perquè no es va 
implicar l’Ajuntament? I perquè no, a través d’una societat instrumental de serveis i de treball i de no 
sé que més, hagués fet? La gent ens ho diu. I és evident que nosaltres hem de donar moltes 
explicacions i també expliquem molts dels arguments que aquí es diuen. Clar, i això té a veure amb el 
substancial de la nostra posició, el model. 
 
Jo crec, senyor alcalde, que vostès tenen síndrome de Reus, és a dir, perquè es crea una societat 
mercantil instrumental per poder tirar endavant una institució sanitària que portava a la ruïna a 
l’Ajuntament de Reus, que era l’Hospital de Sant Joan? Es crea la SAM Sant Joan. La Generalitat, a la 
Conselleria de Salut de la qual estava, de Sanitat, en aquella època el doctor Laporta, impulsa el 
programa Altebrat amb l’Hospital de referència de Mora. Un gran hospital que va merèixer un premi 
arquitectònic, però després, ara tenim un gran Hospital, com el fem funcionar? I aleshores, 
l’experiència de la Societat Anònima Municipal Hospital Sant Joan se li requereix els serveis perquè 
tirin endavant la gestió de l’Hospital de Mora i sorgeix una altra societat que es  Gecosa. I després ve 
l’Ajuntament de Tortosa també, amb els problemes de viabilitat i de càrrega important que era 
l’Hospital de la Santa Creu i s’implica a través del model que s’havia iniciat a Reus. Com que aquest 
model s’anava estenent, es crea Sagessa dalt de tot amb estructura holding per poder compartir 
serveis comuns administratius i de gestió. I això és l’inici del que és veritat que vostè diu, que és un 
model català de gestió de salut pública de titularitat municipal, però, sap quina és la diferència? La 
diferència és de que Reus no tenia ICS. L’operació que avui s’ha aprovat estic convençut, per exemple, 
que a Tarragona ni se li ocorreria. Tarragona intervindria amb Santa Tecla? Compraria Santa Tecla, 
Tarragona? No la compraria. Tarragona el que faria seria demanar com demana i com fa de que es 
potenciï l’Hospital Joan XXIII, que és ICS 100% i, en aquest sentit, el que és província de Tarragona 
tenim, i a més això és veritat, algo que també s’està, diguem, carregant Convergència i Unió, dos 
regions sanitàries molt ben determinades, no?, que és Tarragona i la de les Terres de l’Ebre i, a més, 
tenim un Hospital 100% públic, subministrador del sistema català de la salut, que és l’Hospital Verge 
de la Cinta. I només n’hi ha un altre al Camp, que és Joan XXIII.  
 
Per tant, nosaltres a lo nostre, a potenciar l’Hospital Verge de la Cinta, a potenciar-lo al màxim, i que 
puguin haver d’altres tipus de solucions des del punt de vista de sanitat privada. Perquè diu: ara serà 
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igual públic Clínica Terres de l’Ebre que l’Hospital Verge de la Cinta. Home, jurídicament sí, perquè 
serà de titularitat municipal. Per cert, diu: Tortosa Salut, el seu soci únic és Gesat i hem acordat en 
Junta General que sigui subsidiari en quant a l’operació que es contrau. D’acord. I qui és soci únic de 
Gesat? De qui depèn Gesat? De l’Ajuntament. Podrà o no podrà ser subsidiari? Diu que no. Molt bé, 
no serà subsidiari del deute, però responsable sí. Mai se sap el que pot passar, i si un dia fa fallida 
Gesat? Home, l’Ajuntament alguna cosa haurà de dir.  
 
Igual de públic, jurídicament sí, però un ciutadà de peu, quan vulgui no podrà anar a l’Aliança, si no és 
mutualista o pagant i això és així. De totes maneres, insisteixo, ni nosaltres som Reus, ni nosaltres 
tenim la necessitat de donar serveis a una ciutat perquè no té una infraestructura de salut totalment 
pública i Tortosa la té. Jo crec que aquesta és una diferència i, per tant, podem discrepar, però podem 
discrepar en un to que jo crec que ha de ser el correcte, és a dir, és el nostre pensament. Nosaltres 
tenim una diferència amb Reus i tenim una similitud amb Tarragona des del punt de vista del fet 
d’instal·lacions hospitalàries. Nosaltres tenim ICS ,Hospital Verge de la Cinta; Tarragona és Joan XXIII. I 
com em sembla que es diu en castellà, ho tradueixo al català, “sabater, a les teves sabates”. Cadascú 
a lo seu.  
 
Per tant, la nostra és una posició d’abstenció, insisteixo senyor alcalde, absolutament legítima. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Sabaté. Lo del refrany l’ha fet vostè, no 
l’he fet jo perquè si l’arribo a fer jo també es flagel·laria, es diria que és una falta de respecte. L’ha fet 
vostè. El refrany l’ha fet vostè. 
 
Miri, lo de l’insult, sap quin és el problema, senyor Sabaté? Que vostè aquí pot dir el que vulgui, pot dir 
el que vulgui, però estem al segle XXI, estem al segle de les tecnologies, estem al segle on la gent es 
pot enregistrar els plens i se’ls pot descarregar d’Internet i els pot tornar a reproduir i els pot escoltar i 
pot veure si, bé, sí que és veritat que si una intervenció és catastrofista o no és subjectiu, cadascú 
tindrà la seva subjectivitat, però els podrà escoltar a vostès. 
 
I vostè em diu: escolti, l’insult. Per què? Perquè li he dit que era una hipocresia política? Si no 
m’equivoco, he ficat sempre l’adjectiu de hipocresia o cinisme polític perquè ho és, perquè jo no sé 
com ho pot definir. Si vostès quan governen diuen una cosa i quan estan a l’oposició en diuen una 
altra, doncs, digui-li canvi d’opinió, és un canvi d’opinió polític. No és una hipocresia política ni és un 
cinisme polític. És un canvi d’opinió polític. Jo quan governo dic una cosa i quan estic a l’oposició n’he 
dic una altra. I li dic amb la màxima cordialitat i amb el to més tranquil que pugui dir. Perquè al final el 
to no ho marca, el que marca és el contingut. Les formes ajuden, però l’important és el que se 
substància, lo que es diu. Jo crec que aquesta intervenció seva ha sigut clarificadora, per a la gent jo 
crec que és de lo més clarificador, perquè ha parlat d’un model i que aquest no és el seu model. El 
que no entenc és, si no és el seu model, perquè no vota en contra? Legítimament vostès poden dir el 
que creguin convenient, però clar, com que les ha dit, n’ha dit unes quantes, jo ara l’intentaré 
contestar, a perill de deixar-me’n alguna. 
 
El tema de retraure el tripartit. No, no, si jo el tripartit jo no el retrac. Al tripartit, qui el va retraure van 
ser els votants, no els vaig retraure jo. Jo, l’únic que dic és que faig un exercici de memòria i el que dic 
és que qui desvia activitat pública a una empresa privada per primera vegada i amb un conveni a 6 
anys, que no sé perquè es va fer a tants d’anys, encara en vigor avui i l’any que ve, va ser el Govern 
tripartit i vostè, aquí, ja comença a fer una composició de: no, perquè en política, la política és 
complicada... Clar, la política és complicada quan es governa. Ja m’ho va dir un regidor aquí, clar la 
política és molt fàcil, no del meu partit precisament ni del seu. Em va dir: és que la política des de 
l’oposició és molt fàcil. És veritat, i vostè també ho ha dit: Ah, és que clar, la política és complicada 
quan es governa i quan es governa vam tenir que prendre unes decisions, però ara en prendríem unes 
altres perquè és un altre model. Que no era el seu model llavors? Que no era el seu model el Verge de 
la Cinta? Per què no ho van fer quan tenien l’oportunitat al 2008 i al 2009, senyor Sabaté? Que no 
era el model públic? Que no s’havia de reforçar llavors el Verge de la Cinta? Que l’ICS no era el mateix 



                                   

 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

que hi ha ara? Ja no li dic exercici de cinisme polític, és exercici de coherència, senyor Sabaté, de 
coherència. I vostè aquí em trau Barcelona i l’Hospital de Barcelona i l’Hospital de Catalunya. Escolti, 
jo si vol un dia en fem un monogràfic de la salut els últims 30 anys a Catalunya i llavors ho discutim, 
val? I jo en cap moment m’he ficat, per una qüestió de cortesia, amb la resta de corporacions 
municipals, no m’he ficat a la boca cap ajuntament. Però vostè, també en una de les seves 
intervencions impagables, em diu: és que tenen síndrome de Reus. Vostè em diu que tenim síndrome 
de Reus? Vostè, del Partit Socialista?, en perdó si no és cap inconvenient, em diu que tinc síndrome 
de Reus? Quin és el síndrome de Reus? Qui va muntar la, diguem-li així de forma fina, l’estructura 
actual de Reus? Qui ho va fer? Qui va crear el cash pooling a Reus? No ho van fer, ara, si això també 
és atemptar a la seva sensibilitat política, m’abstindré de dir-ho. Clar, però és que si al final vostès ens 
poden dir el que vulguin en qualsevol moment i nosaltres no hem de dir res i només ens hem de callar 
i dir-los que tenen raó, clar, això és l’exercici. Veu, per això jo volia un debat, pel públic. Per això crec 
que era convenient contrastar-ho. Vostè el seu model, ho ha dit clarament, el seu model seria que 
l’aliança campés a la seva i si es perd, es perd, i no es preocupa l’Ajuntament de tirar endavant la 
Clínica Terres de l’Ebre. L’Ajuntament només es preocupa del Verge de la Cinta. Aquest és el seu 
model i ha quedat patent. I el que preteníem és que quedés patent això: quin és el model d’uns i quin 
és el model dels altres. I que després es perdi una Clínica de referència, que després hi ha 
mutualistes que no poden prestar el seu servei, etc., etc., a vostès no els importa.  
 
Ara, quan ja es cobreix de glòria política, i no tampoc voldria que s’ho emprengués com un afront, és 
quan diu: home, a nosaltres la gent ens pregunta per què l’Ajuntament no va intervenir amb Indo, amb 
Guardiola. Jo és que, la veritat, o no he entès les preguntes aquestes que li fan, o... primera, no voldria 
entrar, la situació financera d’aquestes empreses era la que era, no voldria entrar. En cap moment 
prestaven cap tipus de servei sanitari públic ni molt menys privat, però no prestaven cap tipus de 
servei sanitari, no té res a veure. És que no té res a veure. El que sí que té a veure és que el Partit 
Socialista busca qualsevol excusa per no intervenir en aquesta operació. I aquesta és la realitat i és el 
que i és el que els hi ha de quedar clar a tots vostès.  
 
Diu: jo en cap moment he qüestionat la professionalitat de la Clínica Terres de l’Ebre i de la gent de la 
Clínica Terres de l’Ebre. Vostè, senyor Sabaté, sinó poden desconnectar d’Internet, poden agafar, 
poden baixar-s’ho i reproduir-se el Ple, vostè senyor Sabaté, no ha dit que l’empresa no devia, la 
Clínica no devia ser tan viable si tenia un deute d’1.700.000€ amb l’ICS i si tenia les propietats sense 
càrregues? Ho ha dit o no ho ha dit? Doncs, té un problema. S’ho escolta al arribar a casa, s’ho baixa 
per Internet i s’ho escolta, perquè sinó, clar, és voler negar l’evidència. És que és voler..., vostès deuen 
sentir un altre Ple del que sentim nosaltres, jo crec que per aquí vénen els problemes. Diu: la gent sap 
el que va fer el tripartit a l’Hospital Verge de la Cinta i la gent sap el que va fer el tripartit amb els 
serveis sanitaris i la gent sap, sí que ho sap, sí. Sí que ho sap, senyor Sabaté, sí que ho sap i per això 
va votar. Per això va votar i per això va tornar a votar ara. Ho saben. La gent ho sap i la gent sap 
perfectament quina gestió econòmica va fer el tripartit i li va reconèixer. Ho sap. I això és així.  
 
I clar, ja s’ha de tenir una miqueta de valor polític, ara li afegiré a tot “polític” per no ferir la seva 
sensibilitat, s’ha de tenir un valor polític, diu que el tripartit va, apunti-s’ho bé, va, ho he apuntat jo, a 
veure si és que ho he fet malament, va licitar el projecte del nou hospital. Va licitar, m’apunta, la 
redacció del projecte del nou hospital. Oído al dato. Senyor Sabaté, a mi m’haurà d’explicar que va 
licitar a part de la redacció d’uns renders. Renders són aquells dibuixos, esbossos, que es presenten, 
que és per dir: aquí farem no sé que. Perquè del demés ni cinc de calaix, senyor Sabaté. No va licitar 
la redacció del projecte, en cap moment va licitar, és més, ni la van dotar pressupostàriament. Això sí, 
especialitat de la casa, la van anunciar no sé quantes vegades. Rodes de premsa, notes de premsa, 
això sí, però sinó és tan fàcil com em vingui aquí i vostè em porta la publicació al DOGC de la redacció 
de la licitació del projecte executiu. Bé, el projecte bàsic o executiu, tant me fa un que l’altre. No ho 
van fer-ho. No ho van fer-ho i, com que no van fer-ho, doncs, jo avui ho he de dir. 
 
Després una altra cosa que em diu: és que clar, Tortosa Salut és soci únic, té com a soci únic a Gesat 
i, per tant, el que fa Tortosa Salut és responsable subsidiari Gesat. No. Ho és perquè així ho aprovem, 
senyor Sabaté, i vostè porta molts anys en això, no em pot dir que no ho sap, ho sap perfectament. Ho 
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sap perfectament. Gesat respon dels actes de Tortosa Salut perquè així ho acorda i perquè avala 
l’operació. Que Gesat tingui com a soci únic a l’Ajuntament de Tortosa no vol dir, si no s’aprova, i avui 
estem al Ple i no estem aprovant això, que l’Ajuntament de Tortosa sigui responsable subsidiari, ni 
subsidiari, ni mancomunat, ni solidari, del que faci Gesat i menys del que faci Tortosa Salut. Per tant, 
no ho és. Pegui-li les voltes que vulgui, però no ho és. 
 
Diu, bé, ens ha posat Santa Tecla, l’Hospital de, el síndrome de Reus, la constitució de la SAM Sant 
Joan. Escolti, això ja no li diré també per cortesia de cara a altres companys seus del seu partit, això 
ho ha de preguntar vostè perquè ho van fer. Jo de síndrome de Reus no en tinc cap, ni tinc 
consciència de tenir-ne. A Reus s’han fet coses bé i que hem de copiar. S’han fet coses bé, també, en 
l’etapa anterior del Govern socialista. Tant de bo s’haguessin fet les mateixes coses que es van fer a 
Reus en aquells moments com quan vostès van estar governant aquí a Tortosa. I també s’ha fet coses 
malament, igual com aquí que fem coses bé i coses malament. Però de síndrome absolutament cap i 
el que es va fer i com es va fer vostès ho sabran, però aquí no és una qüestió de debatre això. Avui 
parlem d’això, i d’això, al final de la seva intervenció jo crec que ha quedat reflectit, sentia per aquí: és 
que al final ha quedat clar. Sí, sí, és que al final ha quedat clar quin era el seu model. I el seu model 
per a Tortosa és que només estès el Verge de la Cinta. Aquest és el seu model i vostè em pot dir que 
no, però potser s’haurà equivocat. Torni a reproduir una altra vegada la cinta, torni-la a reproduir. 
 
I al final diu: és que a Tarragona no s’hagués plantejat mai, haguessin fet un altre..., haguessin 
demanat una altra cosa. Vostè el que m’ha de dir, senyor Sabaté, si ho té a bé, és si vostè hagués 
estat assegut a aquesta taula, que hagués fet? Analitzem alternatives, parlem d’alternatives, no 
diguéssim: no, perquè no sé que..., no, no. Escolti, perquè els tortosins i tortosines han de pensar: 
escolti, si d’una vegada el PSC o el senyor Sabaté o qui vingui al seu lloc governa a Tortosa, en un cas 
d’aquests que és una operació de gran transcendència, quina posició haguessin tingut? Què 
haguessin fet? I el que han de dir cadascú de vostès, els que s’abstenen, han de dir: jo hagués fet això 
i sobre això construïm, sobre això analitzem les alternatives, veiem els pros i els contres, perquè igual 
la seva alternativa és millor que la nostra, no els hi dic que no, igual sí, però expliquin-la. Expliquin-la i 
discutim-la, perquè vostès fins ara l’únic que estan dient és que: lo que vostès fan no m’agrada, el que 
vostès fan no m’agrada. Molt bé, i vostès que haguessin fet? Jo crec que de la seva intervenció 
s’entén que no haguessin fet res. Però clar, ho entenc, no ho ha explicitat tampoc així. Diu: són 
diferents models. Expliqui’m el seu model. Quin és el seu model?  
 
I després, una altra frase que jo crec que aquesta sí que la utilitzaré, perquè crec que estableix 
jurisprudència, és de que la política és molt complicada. I com que la política és complicada, quan 
governàvem nosaltres amb el tripartit, desviem 3.000.000€ de facturació pública a una empresa 
privada. I ara, mantenir aquests 3.000.000€ a una empresa pública és un problema. Quan ho vam fer 
nosaltres a una empresa privada era el que tocava. Ara, mantenir el mateix a l’empresa pública és un 
problema. En tot cas, és difícil d’entendre, però he vist algunes paraules demanades, per tant, faríem 
un altre torn. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: A veure, hi havia dues alternatives. Una és la que 
s’aprova avui i l’altra que s’ho hagués quedat Sagessa.  
 
Si tot va bé, l’alternativa que s’aprova avui, per a la ciutat de Tortosa és millor perquè tindríem la 
paella pel mànec. Si les coses no van bé, en última instància se n’hauria de fer càrrec Gesat, que és 
una societat de capital municipal i llavors seria millor que s’ho hagués quedat Sagessa perquè és la 
que hagués arriscat. Aquest és el dubte, entre altres coses, que tenim i que ens ha mogut a que ens 
haguéssim abstingut, perquè clar, Tortosa és una ciutat que està molt empenyorada. Fa cinc anys 
devíem, de deute viu, 33, 35 milions d’euros, ara en devem 55.000.000€. És com aquell que diu: 
home, és una oportunitat però si estès més sanejat potser em podria arriscar més. Aquesta és la 
reflexió. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Monclús. Home, ja comencem pel 
final. Escolti, vostès van estar al Govern de l’Ajuntament de Tortosa els últims quatre anys. Que no 
sap, que no li van passar les auditories els seus companys? Vostè diu que teníem 35.000.000€ de 
deute viu? Vostè ho ha dit això, a veure si és que ara jo també ho sento malament. El senyor Monclús 
ha dit que teníem 35.000.000€ de deute viu? Ho ha dit vostè això, senyor Monclús? Fa cinc anys. Ho 
ha dit això? Val, doncs, parli amb els seus companys i si no li passen còpia de la documentació ja li 
passaré jo. Perquè això és fer seguidisme del Partit Socialista. Que el Partit Socialista ho vulgui dir-ho 
ja està bé, però que vostè reprodueixi aquestes xifres falses, fent un absolut seguidisme en un tema 
que no ho entenc, perquè vostè no el va agafar, el seu partit no el va agafar amb 35.000.000€ de 
deute aquest Ajuntament, no el va agafar, senyor Monclús. Per tant, jo li demanaria, l’altre dia ho va 
dir a un mitja i vaig estar a punt de trucar-li i dir-li: escolti, si els seus companys no li han passat còpia, 
li passo jo còpia. Però bé, ara vostè ho ha dit aquí al Ple i aquí al Ple no ho puc deixar passar per alt 
aquestes coses, és més, els hi torno a dir, quan vulgui demani’ns un monogràfic, home. Perquè clar, 
van dient-ho per “ahí”, igual com avui. Potser és que el provocaré jo. Com he provocat aquest Ple, 
potser provocaré un Ple per que ens poguéssim explicar i venir amb xifres i venir els informes 
d’Intervenció, els informes de les auditories, amb tot, i així és més clarificador. 
 
Tornem al que ens ocupa avui, que és el tema de les alternatives. I vostè em diu: clar, és que si va bé 
o si va malament. Jo li faré un refrany, no castellà, més tortosí: quan se li aixeca el rabo és molt fàcil 
saber si és mascle o si és femella, senyor Monclús. I si li aixequem el rabo sabem si és mascle o és 
femella. Dir: és que jo no sé que seria millor. De les seves paraules entenc que vostè pensa que és 
millor l’alternativa, ei, legítima eh. Jo també..., així com les altres les qüestiono completament, 
aquesta puc entendre-ho, que vostè pensa que és millor que l’operació l’hagués fet Sagessa. Jo li dic 
que no i li he donat els arguments, perquè jo penso que al final la decisió l’ha de prendre l’Ajuntament 
de Tortosa. 
 
Però ja hem tret alguna cosa en clar. Al menys, algú dels que s’absté diu que la seva alternativa era 
que ho fes Sagessa, per tant, que la decisió última sobre la Clínica Terres de l’Ebre no estès a Tortosa. 
A vegades, quan parlem de tortosinisme i parlem de defensar la ciutat, parlem per a bé i per a mal. El 
model del grup d’Esquerra Republicana, legítim i que jo crec que al menys és més valent que els altres 
perquè l’explicita, és de que ho fes Sagesa. Jo crec que he donat les raons per a que no sigui... No, em 
diu el senyor Monclús que no és aquest model, per tant, que no és la seva decisió aquesta. Voldria 
que me l’explicitessin, però sense aixecar el rabo, perquè no el podem aixecar el rabo ara, entén? 
Moltes gràcies, senyor Monclús. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Gràcies senyor Alcalde. Jo quan m’he referit a la història 
de la configuració del sistema públic de salut de titularitat municipal, remetent-me als inicis de 
l’Hospital de Sant Joan, l’Hospital de Mora, l’Hospital de la Santa Creu, ho he fet per diferenciar les 
circumstàncies diferents. Un model que ve a cobrir dèficits assistencials on no arriba la inversió des 
del Govern, en aquest cas de la Generalitat. I he dit de que en el nostre cas, en el cas de Tortosa, igual 
que Tarragona, sí que la Generalitat té un equipament de salut que és un Hospital de referència per a 
la ciutat i per al territori com és l’Hospital Verge de la Cinta. Ho he dit per això. Jo no he qüestionat ni 
qui ha fet bé les coses, ni que no s’han fet, és més, és un model que va ser un exemple que s’ha 
seguit fins avui. 
 
Diu: que hagués fet? Home, el primer que hagués fet jo després del dia 31, crec recordar, d’octubre, 
quan aquí va haver una sessió plenària que la Plataforma en Defensa de la Salut Pública, amb 600 i 
pico signatures va presentar una moció que vam aprovar tots, va ser, seria conseqüent, hagués fet, 
doncs, donar compliment a l’acord i, per tant, lluitar, reunir-me amb el Govern de Catalunya per a que 
no es tanquessin quiròfans, per a que no hagués gent que perdés el seu lloc de treball. Hagués fet 
també que la nostra regió sanitària que vam adquirir amb ubicació al nostre territori no retornés cap a 
Barcelona tornant al provincialisme. N’hagués fet moltes de coses al voltant de la defensa del nostre 
Hospital de referència de salut pública i també de la gestió des de Terres de l’Ebre del nostre àmbit de 
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salut. 
 
Quines alternatives hi ha més? S’ha d’explorar. S’hagués tingut que fer el que en molts àmbits s’ha 
fet: anar a prop del Govern de la Generalitat, del departament corresponent per veure com a aquest 
grup se’l pot ajudar per ser viable. S’ha fet o no s’ha fet? Si s’ha fet, no s’ha explicat. Però de la 
mateixa manera que a grans nivells s’acudeix per poder salvar la banca, home, doncs, potser per 
salvar a grups que donen una assistència, alguna cosa també es podria fer. També hi ha l’Institut 
Català de Finances, hi ha l’Institut de Crèdit Oficial, hi ha moltes gestions que segurament es podrien 
fer mantenint la naturalesa privada del que és privat i la naturalesa pública del que és públic.  
 
I finalment, i amb això acabaré, crec que anem amb retard. Jo he defensat molt el model Sagessa 
però apunto aquí i el temps ho dirà, compte amb el model Sagessa, les últimes notícies són molt 
preocupants i, probablement, aquest sigui un model que camini cap a l’esgotament. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, per constar en acta, aquesta 
preocupació del senyor Sabaté fins ara jo no la coneixia. Així com amb altres regidors del Govern i 
alguns de l’oposició hem tingut converses al respecte, el senyor Sabaté no s’ha adreçat mai a aquest 
alcalde per preguntar res sobre això que acaba de dir i, en tot cas, potser li pot servir el senyor  
Monclús, ja que s’entenen tant en aquests temes, tinguin una conversa i potser al senyor Sabaté li 
aclarirà alguna cosa al respecte. 
 
Ara ja amb tota cordialitat, sense enfadar-me, vull dir sense ficar mala cara, però el nivell de 
demagògia política que vostè ha utilitzat, senyor Sabaté, dient que com se salva a la banca s’ha de 
salvar la Clínica Terres de l’Ebre és supina. Supina vol dir màxima, infinita, insuperable i no s’ho 
prengui a mal, és un debat merament polític, perquè ara analitzem. I desprès algunes de les 
afirmacions: jo, és que la regió sanitària retornés a Tarragona. Ara haurem d’anar ràpid aquí al carrer 
de La Salle, a veure si resulta que durant aquesta nit se m’han endut la regió sanitària i jo no he sabut 
o no han sabut vostès. Escolti, no estem parlant ara de..., si vol també farem altre monogràfic, però 
parlem del que parlem, perquè vostè encara ha fet cinquanta floritures però jo crec que ni els usuaris 
de la Clínica Terres de l’Ebre, ni els treballadors de la Clínica Terres de l’Ebre, ni cap tortosina o tortosí, 
a hores d’ara sap que faria el Partit Socialista amb això, no ho saben, no ho saben. Bé, ho poden 
intuir: tancar-ho, deixar-ho morir, però sinó no ho saben. El senyor Monclús al menys, jo crec que amb 
alguna matisació que em farà ara, al menys plantejava alguna alternativa, però és que vostè ni això, 
vostè ni això. 
 
I després, el que parlàvem de la coherència política i del que es fa quan es governa. No, perquè 
escolti, miri, nosaltres el sistema sanitari municipal públic naix... Naix de molts llocs, naix de molts 
llocs senyor Sabaté, i aquí, a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre Sagessa té un 
protagonisme important, però a la resta no és un model merament típic de les comarques 
tarragonines i de Terres de l’Ebre. Naix a tota Catalunya. I naix a tota Catalunya de la mà de totes les 
formacions polítiques, al menys de les de Govern i, per tant, no és intrínsecament aquí. 
 
No, diu, és que a Reus és diferent i és que, perquè tenien...,a Terrassa és diferent, bé, a altres llocs és 
diferent. Escolti, i que no és diferent a Tortosa? Que no tenim l’Hospital de la Santa Creu? Perquè 
l’Hospital de la Santa Creu també ha jugat un paper i ha continuat prestant uns serveis sanitaris: Que 
mentre vostès van governar a l’Ajuntament de Tortosa van canviar aquest model? Van traspassar 
aquests serveis sanitaris a l’Hospital del Verge de la Cinta? Hi ha serveis sanitaris que són 
absolutament compartits: el tractament dels aguts, dels subaguts, però n’hi ha alguns que no. Hi ha 
alguns que no només es presten a l’Hospital de Jesús i no s’han traspassat mai al Verge de la Cinta, 
aquests que defensen el Verge de la Cinta i que en fan bandera i que sí, però això ho fan quan estan a 
l’oposició. Que van traspassar tota la diàlisi al Verge de la Cinta, senyor Sabaté? Ho van fer? No ho van 
fer, no ho van fer. Bé, perquè això s’ho van trobar fet i com que s’ho van trobar fet, no van voler 
debilitar una cosa que ja estava però ho van voler ficar per a reforçar el Verge de la Cinta. Bé, 
absolutament incoherent, però podria contestar-me. 
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Què van fer amb el sistema de tractament de la radioteràpia? Que el van ficar al Verge de la Cinta?, 
perquè això ho van fer vostès, i reconegut, jo mateix vaig assistir amb el president Montilla a la 
inauguració i vaig tenir l’ocasió també d’agrair-ho. Però que el van fer al Verge de la Cinta? Que el van 
fer dependre de l’ICS? De qui depèn el servei de radioteràpia que s’està prestant a l’Hospital de 
Jesús? A que no depèn del Verge de la Cinta? Depèn del Verge de la Cinta, senyor Sabaté? No depèn 
del Verge de la Cinta. Home, no... 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit el Sr. Sabaté Ibarz fa un incís: Ni de l’Aliança, senyor alcalde, ni de l’Aliança. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Continua el Sr. Alcalde: No, deixi’m acabar. No depèn del Verge de la Cinta. Home però, estant a Jesús 
deu dependre de Gesat. No, no depèn de Gesat, no depèn de Sagessa senyor Sabaté. De qui depèn? 
Digui-ho als qui ens estan escoltant. Això qui ho va fer? Ho va fer el Govern pervers de Convergència i 
Unió, senyor Sabaté? Ho va fer el pervers Govern de Convergència i Unió que només busca debilitar 
l’Hospital Verge de la Cinta? O ho va fer el Govern tripartit? Però home, ho van fer dependre d’una 
societat municipal de decisió de Tortosa. No. Ho van fer dependre d’una societat municipal de decisió 
de Reus. Aquests són els que avui diuen que s’hauria de reforçar el Verge de la Cinta. Són els que 
tenen un discurs quan governen i un discurs quan estan a l’oposició i els hi sap mal que els fiquéssim 
en evidència. 
 
I aquesta és la realitat. La realitat és que ara el Partit Socialista diu que faria unes coses que no ha fet 
mai quan ha governat, ni quan ha governat a l’Ajuntament de Tortosa, ni quan ha governat a la 
Generalitat de Catalunya. I aquesta és la incongruència. I a la vegada, davant d’una situació no ens 
diu que faria. Diu: escolti, parlaríem amb l’ICF i amb l’ICO per reforçar l’activitat de l’Aliança. Vostè 
m’ho ha dit això o no m’ho ha dit això?, perquè igual li contesto i em diu que no m’ho ha dit. Vostè 
m’ha dit això. Vostè sap perquè està intervinguda l’Aliança en aquests moments? Bé, vostès ho 
sabran molt bé, ho sabran molt bé per què està intervinguda, perquè tot aquest procés va començar 
quan va començar, senyor Sabaté, no ho amagui tampoc, no ho amagui, expliqui-ho. I potser s’haurà 
d’explicar tot. Quan acabin el que hi ha en marxa també s’haurà d’explicar, senyor Sabaté, i no està en 
òrgans polítics ni legislatius precisament el que està en marxa, per tant, expliqui tota la part de la 
veritat. 
 
L’ICF ha intervingut al màxim amb el grup de l’Aliança. Al màxim fins a l’extrem que la Direcció General 
de Política Financera ha intervingut la totalitat de les activitats de l’Aliança i no havia viabilitat de la 
continuïtat del negoci en la seva globalitat perquè, baix la tutela de la Generalitat, l’Aliança ja va 
començar a desprendre’s d’alguns actius i amb l’autorització d’alguns governs, senyor Sabaté, i vostè 
ho sap, i venent algunes instal·lacions a empreses privades, absolutament privades, senyor Sabaté, i 
vostès ho van autoritzar. I aquí el que ha hagut és una empresa que té interès en quedar-se el negoci 
assegurador però no el negoci assistencial. I aquest és un model amb unes negociacions que es van 
iniciar quan es van iniciar, que es culminen ara, però que es van iniciar quan es van iniciar, per tant, 
vostès poden argumentar-ho com vulguin, quan vulguin i com creguin convenient, però jo també estic 
en el dret de ficar en evidència si els seus arguments no responen a la veritat, si els seus arguments 
són contradictoris amb el que opinen en un moment o opinen en un altre.  
 
Per tant, avui, després de no sé quantes hores de Ple, encara ens anem d’aquest Ple sense saber 
quina era l’alternativa que presentava per a la Clínica Terres de l’Ebre el PSC, si és que en tenia 
alguna. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Com a portaveu del grup d’Esquerra he fet una reflexió 
en veu alta d’una operació, que és la que avui debatem aquí, no?, i he fet reflexions sobre les 
possibilitats de que les coses a la llarga no anessin bé i sempre he manifestat que tant de bo vagin 
bé, i el que he dit és que davant del que el senyor Alcalde ens havia dit que es podia tenir èxit hi havia 
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dos possibilitats: una, que la propietat recaigués en Sagessa, del qual l’Ajuntament de Tortosa en té 
un percentatge, i l’altra que fos Gesat, la qual és una societat de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Jo no he dit res de què el model que Esquerra Republicana vol de gestió o de propietat sigui Sagessa. 
Vull dir, el que he dit és que Esquerra, davant d’aquesta operació, manifesta, aquesta operació que 
avui dilucidem, la nostra posició d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Monclús. Per tant, retiro el que 
havia dit en quant a la posició d’Esquerra. L’únic que fico patent és que tampoc no tenim una 
alternativa clara pel grup municipal d’Esquerra Republicana i vull entendre de les seves paraules que 
és una abstenció en to constructiu i en to de desig de que en un futur les coses vagin bé per a 
aquesta operació, per tant, serà una operació que anirà bé per a tots els tortosins i tortosines. 
 
En tot cas, si em permeten, abans d’acabar voldria finalitzar la meva intervenció en el següent sentit i 
a mode de resum. En primer lloc, si em permeten, agrair a tots els que han fet possible aquesta 
operació. Si em permeten, agrair al doctor José Augusto García, com a màxim exponent i responsable 
de Sagesa i, si em permeten també públicament, agrair al doctor José Augusto García no només la 
seva intervenció en aquesta operació que, evidentment, ha estat decisiva, sinó tota la tasca 
desenvolupada al front de Sagessa durant el temps que ha estat com a màxim responsable i tota la 
feina desenvolupada al grup que si vostès recorden, potser alguns més veterans, va iniciar la seva 
activitat aquí al municipi de Tortosa com a metge, en aquell moment, que s’incorporava a l’exercici de 
la professió, per tant, un agraïment especial al doctor José Augusto García en aquesta doble vessant. 
A Sagessa, pel suport que s’ha donat. També vull agrair especialment al gerent de la Clínica Terres de 
l’Ebre, al doctor Nin, que també està present en aquest Ple, la feina desenvolupada en aquest procés 
de transició i negociació que no ha estat fàcil, igual com a tots els treballadors i els representants del 
Comitè d’Empresa que també estan aquí presents, les facilitats, el neguits i les inquietuds al llarg 
d’aquest procés. Però tant a uns com als altres, tant al doctor Nin com al Comitè d’Empresa en 
representació de tots els treballadors, els vull agrair l’esforç que han fet al llarg d’aquests últims anys 
per tirar endavant la Clínica. Si no s’haguessin fet aquests esforços al llarg d’aquests últims anys, 
segurament, avui no estaríem ja en la tessitura de què l’Ajuntament pogués actuar adquirint, a través 
d’una de les seves societats, aquest centre sanitari i, potser, el futur d’aquest centre sanitari s’hagués 
dilucidat anys enrera i no hagués tingut la sortida que té ara. Per tant, demanaria que traslladessin a 
tots els treballadors de la casa el meu agraïment.  
 
I també agrair als diferents àmbits del Govern de la Generalitat de Catalunya, des del Departament 
d’Economia i Coneixement, la Direcció General de Política Financera, com al Departament de Salut i 
també a Presidència de la Generalitat de Catalunya les seves intervencions en diferents moments per 
a que l’operació es pogués tancar tal com s’ha tancat. 
 
I en l’apartat d’agraïments, doncs, agrair molt sincerament també la tasca del regidor responsable, el 
doctor Pere Panisello, als meus companys regidors de Govern que han cregut i han dipositat la 
confiança en aquesta operació des d’un primer moment. I també als grups municipals que han 
recolzat aquesta proposta. 
 
Jo crec que després d’aquest debat públic ha quedat molt clar a la ciutadania quina és la posició de 
cadascú o, al menys, quina és la no posició de cadascú. En tot cas, el que també estic segur és que 
els usuaris, els milers d’usuaris de l’Aliança, de la que ja coneixem tradicionalment amb el nom de 
l’Aliança i jo crec que tots ens hem d’acostumar a dir ara ja la Clínica Terres de l’Ebre, deia que els 
milers d’usuaris de la Clínica Terres de l’Ebre, els treballadors de la Clínica Terres de l’Ebre i tots els 
clients i proveïdors de la Clínica Terres de l’Ebre després d’aquest debat els hi ha quedat palès qui són 
els que estan per donar continuïtat en aquest projecte a Tortosa i quins aquells que no han recolzat el 
projecte. Però en tot cas, com deia algú, la política és molt complicada i cadascú som responsables, 
per a bé o per a mal, de les decisions que prenem, que no sempre, òbviament, han de ser les 
encertades, perquè ningú té la certesa absoluta. 
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En tot cas, agrair-los a tots vostès la seva assistència a aquest Ple. 
 
 
 

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

*-*-* 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les dotze hores i vint-i-dos 
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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