EL TRIBUNAL DE CUENTAS DÓNA LA RAÓ A LA CUP DE TORREDEMBARRA
SOBRE L’AFER DELS CRÈDITS ICO
ELS FETS:
El passat mes d’abril del 2016, la CUP de Torredembarra va posar en coneixement de la Fiscalia del Tribunal de
Cuentas de Madrid, la possible mala gestió dels crèdits ICO demanats l'any 2009 per l'Ajuntament de
Torredembarra, després que els regidors de CiU, l'Agrupació, el PP, el GIT i la Sra.Pradera, votessin favorablement
durant al ple del 12 de maig del 2009.
La proposta de l'Ajuntament de Torredembarra incloïa les següents actuacions i costos:

1) Construcció de passos de vianants elevats (23.990 €)
2) Adquisició de maquinària i altre material (60.000 €)
3) Construcció d'un nou edifici per a la policia local (1.781.210 €)
4) Equipaments de platges (50.000 €)
5) Elements de transport (62.000 €)
6) Remodelació de l'edifici de l'antic escorxador municipal per a equipament públic (360.000 €)
7) Elements de transport de la policia local (47.800 €)
Per materialitzar aquest préstec i segons la normativa del FOMIT, en data 12 de juny de 2009, el consistori
municipal, (representat per l'alcalde Daniel Massagué Pere), va subscriure una pòlissa de crèdit amb el BBVA per
import del préstec autoritzat: 2.385.000 € uros (IVA exclòs).
Tenint en compte que ja havien transcorregut quatre anys des de la concessió del préstec, l'1 de juliol de 2013 i
per petició de l'Ajuntament, el secretari d'Estat de Turisme va prorrogar per dos anys més el termini per
dur a terme les actuacions finançades i no realitzades, que finalitzava el 25 de juny del 2015. En aquest
sentit, el 24 de setembre de 2013 el FOMIT va rebre documentació justificativa que s'havien realitzats les
següents actuacions:
1) Construcció de passos de vianants elevats
2) Adquisició de maquinària per a neteja de platges
3) Equipaments de platges
4) Adquisició de vehicles de medi ambient
El cost de les mateixes suposava un total de 289.725,36 euros (IVA exclòs). És a dir, que l'equip de govern de
l'Ajuntament entre els anys 2009 i 2015 i malgrat saber que el préstec estava supeditat a actuacions concretes i
determinades, no va invertir l'import restant en les actuacions previstes, el que suposa un import de
2.095.274.64 euros (el 87,85% del préstec).
Havent transcorregut la pròrroga de dos anys, l'Ajuntament de Torredembarra va comunicar al FOMIT en
data 23 de setembre de 2015, que no havia realitzat la resta de les actuacions previstes. A causa
d'això, l'endemà passat, el secretari d'Estat va remetre a la Direcció General de Turisme de la Generalitat un
esborrany d'acord d'inici de revocació parcial del préstec concedit (respecte a l'import del préstec no empleat) i
de reintegrament perquè elaborés el informe preceptiu que va ser emès en sentit favorable el 7 d'octubre del
2015.

En data 2 d'octubre de 2016, l'actual alcalde, Eduard Rovira Gual, va dictar un Decret d'incoació
d'expedient en el qual acordava iniciar la tramitació administrativa per concertar una operació de
crèdit a llarg termini per valor de 2.000.000 euros (amortitzable de 2015-2020 ) amb el BBVA;
autoritzar al tresorer perquè sol·licités l'oferta corresponent perquè, amb l'informe previ de la intervenció, es
concertés per l'òrgan competent l'operació de crèdit; i es cancel·lés, un cop aprovada aquesta operació, el
préstec pendent d'ICO - FOMIT i amb un saldo pendent d'amortitzar de 2.146.500 euros.
En no destinar el préstec a les actuacions acordades en el termini assenyalat, l'Ajuntament de Torredembarra ha
sol·licitat un crèdit amb el BBVA a amortitzar en cinc anys. A més d'abonar el capital principal de 2.000.000
euros, d'amortitzar els interessos pactats amb aquesta entitat: haurà d'abonar en terminis trimestrals la quantitat
equivalent a l'Euribor i el 1,01%. La CUP no va votar a favor d’aquesta operació.
A DIA D’AVUI,
-El Tribunal de Cuentas dóna la raó a la CUP de Torredembarra dient que efectivament, els diners no estan
justificats.
-Que l’actual Ajuntament de Torredembarra ha intentat justificar les despeses, però que el mateix Tribunal de
Cuentas no li ha fet cas.
-Que la causa passa a la Secció d’enjudiciament i que nomenaran instructor per investigar les presumptes
irregularitats comeses per l’anterior govern, tal i com havia demanat el Fiscal.
LA CUP DE TORREDEMBARRA,
-No ens aturarem en la denúncia de les males pràctiques polítiques, la corrupció i la complicitat.
-No permetrem que els nous governs tapin les males pràctiques polítiques del passat.
-No permetrem que la ciutadania pagui els plats trencats d’una nefasta gestió política.
-Arribarem fins al fons d’aquest afer. Denunciarem totes les irregularitats que observem, encara que seguim
estan sols.
-Seguirem treballant per tal de depurar responsabilitats polítiques: el deute que l’assumeixin els
culpables!
-Seguirem exigint celebrar una auditoria ciutadana del deute.
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