
 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

14 / 2013 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Excusen la seva assistència: 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
 

 
Tortosa, essent les divuit hores i quinze minuts 
del dia vint-i-sis de setembre 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 i urgent sota el següent 
 
 

 
Motiu de la urgència: Compliment de terminis. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 

1r. Ratificació del caràcter urgent de la sessió. 
 

 
SERVEIS CENTRALS 

 
2n. Dictamen d'aprovació de la revisió del Pla d'Ajustament 2012-2022. 
 
3r. Dictamen d'aprovació provisional  de la modificació pressupostària 15/2013. Suplement de 
crèdit. 
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*-*-* 
 
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia: 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
 
01 -  RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ.  
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor Alcalde fa aquesta prèvia: Són tres punts de l’ordre del dia. Un és la ratificació i els altres, 
com que són tots relacionats, doncs, el punt dos i el punt tres si volen podem, les votacions seran 
diferents, però agruparem el debat si els hi sembla bé. Primer, ratificació del caràcter urgent de la 
sessió. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, jo aquí 
vull plantejar una queixa i és una queixa reiterada, perquè en altres plens ja ens hem queixat, jo 
personalment i alguns companys també ho han fet, de que en alguns casos, no molts, però se’ns 
dóna la informació d’una forma molt puntual, molt ràpida, no?  
 
Avui mateix, jo he rebut el text de la convocatòria a les 2.36 minuts de la tarde, jo encara no havia 
arribat a casa per una feina que he estat fora d’aquí, i bé, clar, et trobes allò allí, que poc o molt s’ha 
d’estudiar, s’ha de llegir un poquet i saber el què diu i tot això i, bé, altres vegades també ens ha 
passat això. 
 
Sol passar poc amb el Ple, però hi ha comissions que passa, passa molt sovint. Fa molt poquet, fa 
una setmana o dos setmanes a una comissió convocada d’urgència, bé, es va tramitar la comissió i 
a l’endemà ens van tornar a citar amb urgència i ràpid i extraordinària perquè s’havien deixat de 
comentar un punt.  
 
Jo entenc els problemes que té organitzar un Ple, que té portar una regidoria, jo això ho entenc i, 
des de luego, no vull ficar més llenya en aquest tema, però bé, demanar per favor que compten en 
nosaltres, que pensin en nosaltres, que bé, tenim un treball d’oposició, que és un treball també 
important i que necessitem preparar-lo. 
 
Dit això, doncs bé, nosaltres, jo votaria en sentit contrari a la urgència i al caràcter extraordinari 
d’aquest Ple. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies senyor Dalmau. Home, miri, podia parlar 
qualsevol altre dels portaveus, però precisament que el portaveu del Partit Popular digui, al·legui 
que no és urgent el tràmit, miri, sap per què estem fent això? Senyor Dalmau, sap per què estem 
fent això avui? Perquè és una operació que ve derivada d’una normativa estatal que demà al matí 
s’acaba el termini, que es va publicar al mes de juliol i que el text i el format de la revisió del Pla 
d’ajust, el Ministeri no el penja a la pàgina web fins el divendres a última hora. Fins al divendres a 
última hora els tècnics no tenien, els tècnics de l’Ajuntament de Tortosa i de tot l’Estat espanyol, no 
tenien a la seva disposició quin era el mecanisme, el model a utilitzar. Precisament el Partit Popular 
diu que no pot ser en caràcter urgent i extraordinari. Per tant, home. 
 
Després, clar, van dient les coses com que no volen. Miri, el de la comissió que ha dit em pareix una 
falta de dignitat política absoluta perquè els hi va trucar personalment la regidora i els hi va explicar 
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el perquè. Perquè un tècnic de la casa s’havia equivocat i vam dir: home, no en féssim qüestió 
d’això si els hi pareix bé, no ho hem d’anar a explicar. I va vostè i ho trau al Ple. Molt agraït. I de part 
del tècnic moltes gràcies, senyor Dalmau. Desprès podrà. Moltes gràcies senyor Dalmau. La 
responsabilitat no és del tècnic, és de l’alcalde i jo l’assumeixo com a alcalde. L’assumeixo tota. Ara, 
se’ls va trucar, se’ls va donar una explicació del perquè i tots van quedar no en farien qüestió. No en 
van fer de qüestió al Ple passat, que és quan va venir això, però ara ho retrau. Home, molt digne no 
és. Molt digne no és. 
 
Segona, el dia 16 de setembre a vostè i a tots els portaveus, a tots els portaveus, ja els vam dir que 
faríem el Ple avui i els hi vam dir. I els hi van dir que es reservessin i que ho faríem per la tarde, 
perquè no ho volíem fer-ho demà al matí per a que els tècnics anessin descansats. Descansats no, 
però que poguessin fer la seva feina. És més, estava previst que aquest Ple, que es feia el dijous i 
que el dia 16 de setembre ja els vam avisar que el faríem el dijous la tarde, per tant no poden dir 
que no sabien que no havia Ple i que aquesta setmana, el dilluns si no recordo malament, des de 
Secretaria se’ls va tornar a enviar un correu electrònic recordant que es faria el Ple el dijous la 
tarde, no es va poder convocar abans com estava previst perquè el divendres a les 3 de la tarde 
l’interventor va cessar i ens ho va comunicar el dijous. I, per tant, el dilluns pel matí l’alcalde va 
estar fent les gestions necessàries per nomenar un interventor accidental, que és el que es va 
anomenar i, per tant, la interventora accidental va dir: home, necessito al menys dos dies per mirar-
m’ho, perquè és un tema que l’he seguit de lluny però no per fer els informes oportuns, malgrat, ja li 
dic, el model es penja en divendres a última hora de la tarde.  
 
Per tant, podrien dir el què volguessin, ho podria dir també qualsevol altre, però home, que sigui el 
Partit Popular qui digui que això. Home, el què ha d’aplicar ara quan surti truqui al senyor Montoro i 
digui: escolti, si vostès van traure la normativa al juliol, com és possible que fins 6 dies abans de 
que s’acabi el termini no publiquin els models. Perquè llavors, si és així i vostè em dóna una raó, 
doncs li diré a l’alcalde de Tortosa que no té raó i que convoca els plens malament. Però sinó, fins 
dilluns el Ple aquest no es podia convocar.  
 
Desprès tindrà, quan acaben la resta de portaveus, tindrà explicació. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en aquest cas, 
nosaltres el que  volíem comentar precisament és que el Ple sí que estàvem informats. A la Junta de 
Portaveus ens va fer arribar que es convocaria avui, però la Comissió sí que, clar, s’ha convocat  
també avui a mig dia i no havíem tingut cas. 
 
En aquest cas, suposo que ara li comenta, no vaig parlar amb la regidora i per tant no tenia aquesta 
informació que vostè ha comentat i, per tant, el nostre grup ens abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Jordan. Em comentava la regidora 
que el dimarts pel matí va intentar trucar-li tres vegades per explicar-li el motiu i la Comissió s’ha 
convocat avui perquè és quan hem tingut l’informe de la interventora accidental que havia sigut 
nomenada dilluns la tarde a última hora. 
 
Té la paraula la senyora Gamundi. Perdó, perdó senyora Gamundi. No ho he fet abans i, senyor 
secretari, voldria que constés que excusàvem per diferents motius, tant a la senyora Roigé, com al 
senyor Alfredo Ferré, com al senyor Josep Monclús. Perdoni, té la paraula senyora Gamundi. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Tot seguit pren la paraula la senyora Gamundi: Gràcies senyor alcalde. Nosaltres ens abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Sí, senyor alcalde, el fort de la qüestió ve després. 
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És veritat que es va informar en Junta de Portaveus i és veritat que, malgrat el fons de la qüestió i 
del debat que es produirà després, si no se celebra aquest Ple deixaria de rebre, la nostra ciutat, 
uns diners o de poder acollir-nos a uns finançaments i, per tant, malgrat el fons de la qüestió, doncs 
votem la urgència. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la urgència amb 
catorze vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (10), 
PSC (3) i PxC (1), un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal del 
PP, i tres abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (1) i 
d’I-ET-E (2) 
 
 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde: Anem ja al que seria el segon punt de l’ordre del 
dia, el segon i tercer. Ja els hi he dit que, si els hi sembla bé, per no fer-ho més llarg i fer-ho més 
ràpid, el que podríem fer és que la regidora faci la presentació dels dos punts a la vegada, que 
estan interrelacionats, fem el debat dels dos i després ja farem la votació dels dos per separat. 
 
Per tant, el segon punt de l’ordre del dia és el dictamen d’aprovació de revisió del Pla d’ajustament 2012 
– 2022 i el tercer, que el votarem posteriorment i discutim o podrem argumentar conjuntament és el 
dictamen d’aprovació provisional de la modificació pressupostària 15/2013 de suplement de crèdit 
als efectes de procedir a l’amortització d’un dels crèdits en l’anterior operació de proveïdors 
 
 
 
02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE REVISIÓ DEL PLA D’AJUSTAMENT APROVAT PER AL PERÍODE 
2012 – 2022. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
" Vist l'expedient instruït per a la revisió del Pla d'ajustament aprovat pel Ple en compliment de 
l'article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament 
als proveïdors de les entitats locals. 
 
Atès allò establert en l'article 18.2 del Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents 
contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes 
financers. 
 
Atès l'informe favorable de la interventora accidental i el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Centrals, emes en sessió de data 26 de setembre de 2013. 
 
Al Ple d'aquest Ajuntament s proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer – Aprovar, de conformitat amb l'article 18.2 del Reial Decret Llei 8/2013, la revisió del Pla 
d'ajustament aprovat per al període 2012-2022, en els termes detallats a l'annex del present acord. 
 
Segon – Aquest Ajuntament es compromet: 
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a) A adoptar les mesures previstes en la revisió del Pla d'ajustament per garantir l'estabilitat 
pressupostària, límits de deute i els terminis de pagament als proveïdors, durant el període 2013-
2023. 

 
b) A aplicar les mesures indicades en aquesta revisió del Pla d'ajustament. 
 
c) A lliurar tota la informació que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques consideri 
necessària per al seguiment del compliment d'aquest Pla d'ajustament, així com qualsevol altra 
informació addicional que es consideri precisa per garantir el compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostaria, els límits de deute públic i les obligacions de pagament als proveïdors. 
 
Tercer – Lliurar la revisió del Pla d'ajustament objecte del present acord al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques ”. 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció de la Sra. Villarroya 
Per exposar les propostes pren la paraula la regidora, senyora Matilde Villarroya i Martínez: Gràcies 
senyor alcalde, regidores, regidors, com vostès saben ja pel passat Ple, el Real decret llei 4/2012, 
del 24 de febrer del 2012, va aprovar el mecanisme, el primer mecanisme de finançament del 
proveïdors en els ens locals mitjançant el qual obligava a les entitats locals a fer front a tots aquells 
deutes de proveïdors, que teníem de proveïdors, en el nostre cas teníem uns deutes de proveïdors 
generalment provocats pel fet de no rebre determinades subvencions que teníem que rebre per 
altres institucions i això va generar que l’Ajuntament tingués que fer un crèdit i, conseqüentment, 
aprovar un Pla d’ajust que va del 2012 al 2022. 
 
Aquest Pla d’ajust ha de ser revisat anualment i per això avui ens trobem aquí. De fet, el Govern 
central de l’Estat espanyol ha aprovat un altre decret, el Real decret 8/2013, en el qual fica en 
funcionament un altre mecanisme de proveïdors en la seva tercera fase, però en aquesta hi ha una 
“salvetat” en relació amb el que succeïa en el mecanisme anterior i és que, llegeixo textualment, 
diu: “De este modo, por primera vez podrán ser incluidas entre otras y con determinados límites las 
transferencias de las comunidades autónomas a entidades locales derivadas de algunas de las 
relaciones jurídicas previstas en el Real decreto”. Això què vol dir? Això vol dir que podem reconèixer 
els deutes que tenim amb altres institucions. En aquest cas, nosaltres el que hem fet per la nostra 
part és presentar els nostres deutes amb proveïdors i, d’altra banda, els deutes que tenim, en 
aquest cas, amb Generalitat. 
 
De fet, els deutes que nosaltres tenim amb proveïdors, crèdits que tenim pugen 3.016.881,62. Si 
vostès recorden, en el passat Ple del 5 d’agost vam portar una xifra una mica superior a aquesta, 
no sé si ho recordaran perquè aquest mecanisme ja, en aquell moment, ja vam aprovar. I la xifra 
que parlàvem era de 3.199.949. La diferència és que durant aquest període nosaltres el què hem 
anat fent és anar eixugant deute d’aquest que ja estava. Per tant, hem reduït en 100.000 euros el 
que era el deute amb els proveïdors. Per tant ,deixem la xifra en 3.016.000 euros. 
 
I d’altra banda, els deutes que nosaltres hem detectat que tenim amb Generalitat són una quantitat 
superior a la que ara citaré, però que al final, el que se’ns ha aprovat és 2.433.210. No obstant, 
l’Ajuntament reclamava 3.100.000 euros més d’aquests 2.433.000, que així i tot no engloba la 
totalitat del deute que tenen amb nosaltres.  
 
Per tant, com aquest any, en aquest cas el mecanisme de proveïdors ens permet la compensació 
entre els deutes que nosaltres tenim i els que tenen amb nosaltres, la quantitat final que ens queda 
per concertar una operació de crèdit és d’un import de 583.670,96 euros. No obstant això, el Real 
decret llei 4/2013 estableix que aquest fons per al finançament del pagament de proveïdors 
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s’haurà de destinar a l’amortització anticipada de l’operació del endeutament. Què vol dir això? Això 
vol dir que altres subvencions que nosaltres hem anat rebent i que corresponen al mecanisme 
anterior, amb el que nosaltres ens havíem endeutat, el que podem fer és eixugar part d’aquest 
deute amb aquestes quantitats que hem ingressat. Per tant, l’ingrés que nosaltres podem realitzar 
en l’actualitat en relació al mecanisme anterior són 385.232,23 euros.  
 
No obstant això, a més a més hi ha prevista una altra quantitat similar que entrarà prèviament a 
que es realitzi aquesta operació de crèdit. I, per tant, contemplem que és possible que no faci falta 
realitzar l’operació de crèdit de 583.000 euros. Per tant, quedem a l’espera de que tota la financera 
ens autoritzi a fer aquestes operacions i, per tant, aconseguiríem no incrementar el deute, 
l’endeutament que té l’Ajuntament. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidora, regidors, bé, 
nosaltres, com ja hem avançat aquest matí a la comissió corresponent extraordinària i urgent, ens 
abstindrem en el punt número 2 i també en el número 3, tot i que quedi clar que en el punt número 
3 l’únic que és fa és sol·licitar un informe a la Direcció General de Política Financera, amb el qual jo 
diria que fins que no tinguem aquest informe poca cosa podem votar aquí, poca cosa podem dir. La 
veritat és aquesta, que fins que no tinguem aquest informe, poc hi ha, no hi ha molta tela a tallar 
aquí. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Casanova, li agraeixo l’abstenció 
dels dos punt però, en tot cas, explicar-li que nosaltres ho aprovem, és a dir, no torna al Ple això. 
L’amortització, la modificació pressupostària ja queda aprovada, val? I es demana un informe 
perquè la interventora diu: escolti, que això ho autoritzi Política Financera. Però que ja no tornarà al 
Ple, en principi si arriba, com és el meu criteri i el meu desig, ja no només el meu criteri, al meu 
desig es procediria a amortitzar aquests 385.000 euros. 
 
Sí que és veritat el que li diu la regidora Villarroya i és: ara hi ha unes factures que mitjançant 
aquest mecanisme de proveïdors de la Generalitat, aquests 2.400.000 que cobrem ara, 
aproximadament, 200 casi 300.000 euros també correspondria, quan els haguéssim cobrat que 
serà ara al novembre, fer una altra amortització. Aquesta sí que caldrà que vingui al Ple, perquè 
aquesta sí que ara no la podem aprovar perquè no els hem cobrat. Dels 385, pensem que la podem 
aprovar perquè ja ho hem cobrat i, per tant, procediríem a l’amortització. Si fos així, entre els 385 i 
els 200 llargs, al final el préstec s’hauria de fer igual, els 585.000 es fa igual, però l’endeutament 
net encara hauria baixat, s’hauria reduït aproximament en uns 100.000 euros més que no estaven 
previst. Sí, esperarem però no tornarà al Ple, per no generar confusió. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Simplement, que nosaltres ens abstenim també. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: El nostre grup, tal i com hem vingut fent durant els 
últims temps i no compartint la seva gestió econòmica com a Govern, votarem en contra tant el 
segon com el tercer punt. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
A continuació pren la paraula la senyora Gamundi: Nosaltres ens abstindrem al segon i tercer punt. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Nosaltres votarem en contra dels dos punts, però hi ha 
algunes qüestions que, aparentment, sembla que no acabin de lligar, és a dir, 2,4 milions d’euros 
ens deu la Generalitat. L’Estat ens pagarà a nosaltres i no a la Generalitat, perquè és el deute, no?, 
que reconeix el Real decret aquest de.... ? 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Pagarà als proveïdors. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació reprèn la seva intervenció el Sr. Sabaté Ibarz: Als proveïdors directament, bé. I llavors 
anem al crèdit de 385.000 euros, no, de 583.000 euros. I apliquem un romanent de Tresoreria; 
tenim romanent de Tresoreria o són majors ingressos? 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Un milió cinc cents mil euros de la liquidació de l’any 
anterior si no recordo malament. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: De la liquidació del pressupost. Llavors no acaba 
de quadrar massa, diguem de que tinguéssim que anar a un crèdit de 583, apliquéssim el 
romanent de 385, però bé, segurament que són qüestions tècniques. De qualsevol manera 
nosaltres votarem en contra, tal i com vam fer ja en anteriors posicionaments. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Molt bé. En tot cas, agrair als que s’han abstingut 
perquè entenc que és simplement un gest de no compartir la política pressupostària, que 
òbviament correspon al Govern i, en tot cas, només donar-los unes, no entraré a fer-los més 
aclariments perquè entenc que és enrevessat i és difícil d’entendre, en tot cas, el que seria és que 
si tot es desenvolupa amb normalitat, després d’aquesta operació haurem aconseguit cobrar 
2.400.000 euros de la Generalitat que fins ara ens devia la Generalitat i no ens pagava. És veritat 
que a data 31 de desembre, dels que nosaltres reclamàvem que no era tot el deute, encara en 
queden fora 3 milions cent, Aquesta quantitat a data d’avui és molt superior però és la que hi ha, i 
amb aquesta operació, malgrat no era la voluntat inicial, perquè la voluntat inicial era mantenir el 
Pla d’ajustament, si tot es desenvolupa amb normalitat i tinc les autoritzacions de Política Financera 
que, en tot cas, compto que per amortitzar, el problema no és que ens volguéssim endeutar més, 
sinó que volem pagar un crèdit abans d’hora, això vol dir que tenim la capacitat de Tresoreria per fer 
això, llavors deurem encara 100.000 euros menys dels que teníem previstos a final d’any. 
 
Sí que és veritat, i ara és moment de fer valoració, el Pla d’ajustament, si recorden vostès, el vam 
aprovar el març del 2012. Ha passat pràcticament un any i mig i, sense ser triomfalistes perquè no 
ho podem ser, perquè ja els hi vaig dir jo que això el moment de l’avaluació serà a final de mandat, 
podem dir que fins ara l’hem complit i l’hem complit prou bé. L’hem complit, senyor Casanova. Si vol 
acabo l’argument i després jo cedeixo la paraula. L’hem complit i l’hem complit prou bé i ens ha 
permès, inclús complint-lo, millorar molt també la Tresoreria de l’Ajuntament de Tortosa. Els hi vull 
recordar, no sé si ho ha dit la regidora, que a data d’avui tenim pagades totes les factures que 
havien entrat a Intervenció a 31 de juliol i que ara estem preparant poder pagar les del mes d’agost, 
això no havia passat mai. 
 
Però bé, a el que a mi m’interessa, en quant al Pla d’ajust, si es complís el Pla d’ajust i portem ja 18 
mesos de compliment, els hi vull recordar que a finals d’aquest mandat aquest alcalde i aquest 
equip de Govern haurà deixat menys deute a l’Ajuntament de Tortosa del que es va trobar. I això 
avui no ho podem garantir encara, no ho podem, vull ser caut, vull ser caut però, si és així, no havia 
passat mai això que un alcalde i un equip de Govern, en acabar el seu mandat, deixés menys deute 
del que van trobar. I després la gent també valorarà el què ha quedat a la ciutat. 
 
He obert un torn i, per tant, els hi cedeixo el torn. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Molt breu. Clar, m’està dient que 
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estem complint el Pla aquest, però la realitat és que encara no hem tornat un duro.  
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament el senyor Alcalde diu: Sí, sí. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
El senyor Casanova continua: No, no, no, l’únic que estem fent és pagar interessos. Capital encara 
no n’hem tornat, perquè fins d’aquí a 6 mesos no comencem a tornar capital. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor Alcalde replica: No, no. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Continua el senyor Casanova amb el seu argument: Sí, home. No em digui que no. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor Alcalde diu: Si vol li aclareixo i li dono les xifres. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Prossegueix el senyor Casanova: Llavors, jo no entraré, no entraré en si d’aquí 8 o 10 anys tindrem 
més deute, això no ho sé, això no ho sé. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Insisteix el senyor Alcalde: No, no, 8 o 10 no. D’aquí a 2, d’aquí a 2. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
El senyor Casanova segueix amb la seva exposició: O quan vostè marxi, no ho sé. Però la realitat és 
que aquest Pla d’ajust, aquest crèdit que vam demanar tenia dos anys de carència, per tant, encara 
no hem pagat un duro. L’únic que hem fet és pagar interessos, res més eh. Vull dir, home, les coses 
com són. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Senyor Casanova, les coses com són. Jo no els vull ficar 
en evidència i si volen jo els hi explico. 
 
El Pla d’ajust; jo sé que es porten les coses i de vegades no dóna temps de mirar-ho. El Pla d’ajust 
no inclou el préstec aquest de proveïdors exclusivament. Inclou tot l’endeutament de l’Ajuntament 
de Tortosa. I li vull recordar, per si no han fet els números, que des del març del 2012 a data d’avui, 
a data d’avui, per tant en 18 mesos, s’han amortitzat 5 milions d’euros en termes nets, 5 milions 
d’euros, i això ho tenen a les liquidacions dels pressupostos, ho tenen a la dació de l’execució del 
pressupost de cada tres mesos. És a dir, des del març, des de que vostè diu que no s’ha amortitzat 
res, s’han amortitzat 5 milions d’euros, “trinco tranco”. I s’han amortitzat i això és així. 
 
A més, en tot cas, això els hauria d’alegrar, no els hauria de disgustar, no els hauria de disgustar. I si 
aquest alcalde és capaç d’anar-se’n de l’Ajuntament de Tortosa, de finalitzar el mandat al 2015 
amb menys endeutament del que va trobar jo crec que, més enllà de les discrepàncies polítiques i 
de que cadascú defensem el que defensem, tothom ens n’hauríem d’alegrar, és l’únic que els hi dic.  
 
Que no està assolit l’objectiu, que no està assolit i jo sóc el primer en reconèixer-ho i ho he dit. I sóc 
tot l’humil i el caut que s’ha de ser en una situació així. Però, així com jo els hi deia, quan vam 
aprovar el Pla d’ajust, diem: escolti, miri, si som capaços d’aconseguir i de mantenir-lo haurem 
assolit aquesta fita. Avui ho puc dir amb alguna cosa més de credibilitat que fa 18 mesos, perquè 
durant aquests 18 mesos l’hem complit. L’hem complit i estem amortitzant el deute que ens havíem 
compromès a amortitzar. 
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Per tant, de l’operació aquesta que vostè diu, de l’operació de proveïdors, efectivament, hi ha dos 
anys de carència, però de les altres no. I de les altres, quan molts d’Ajuntaments van refinançar, 
nosaltres vam dir: escolti, encara que el Pla d’ajust ens impliqui fer alguns sacrifici addicional, no 
refinancem i no tirem la pilota endavant. Mentre poguéssim no ho faré. I aquest any que ve, al 
pressupost que presentarem d’aquí a molt poques setmanes, doncs, els plantejarem amortitzar 
5.100.000 euros en un any.  
 
Una part sí. A veure, senyor Casanova, una cosa és el préstec i l’altra cosa és el Pla. El Pla afecta a 
totes les finances de l’Ajuntament, a totes i, per tant, quan parlem del Pla no parlem d’un préstec en 
concret, parlem del conjunt de l’Ajuntament i del conjunt del deute de l’Ajuntament. Jo crec que ha 
quedat molt clar i això no els hi ha de saber mal. Jo em penso que és en positiu i, evidentment, qui 
haurà fet això serà l’equip de Govern, però qui haurà fet això serà l’Ajuntament de Tortosa i 
l’Ajuntament de Tortosa som tots. En tot cas, moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb deu 
vots a favor corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU, cinc vots en 
contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals PSC (3) i I-ET-E (2), i tres 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals ERC (1), PP (1) i 
PxC (1). 
 
 
 
 
03 - DICTAMEN D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 
15/2013. SUPLEMENT DE CRÈDIT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
" Vista la modificació pressupostària de suplement de crèdit sol·licitada per efectuar una 
amortització anticipada dels préstecs del Fondo de Proveïdors finançada amb romanent de 
Tresoreria per a despeses generals. 
 
Vist l'informe d'Intervenció i atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de data  
26 de setembre, proposo al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord: 
 
Primer - Aprovar provisionalment la següent modificació pressupostària de suplement de crèdit 
finançada amb romanent de tresoreria per a despeses  generals,  d’acord amb el següent detall: 
  
Finançament   
Descripció Aplicació Eur 
Romanent de tresoreria per despeses generals 87000 385.232,23 
 
Despeses   
Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 
Amortització préstecs FFPP TRE-01100-91101 385.232,23 
 
Segon - D'acord amb l'informe d'intervenció, sol·licitar informe a la Direcció General de Política 
Financera abans de continuar amb la tramitació de l'expedient. ” 
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*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb deu 
vots a favor corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU, cinc vots en 
contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals PSC (3) i I-ET-E (2), i tres 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals ERC (1), PP (1) i 
PxC (1). 
 

*-*-* 
 

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