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El grup socialista volem denunciar 
l’estat de deixadesa del pavelló firal 
per part del govern de Bel. Així ma-
teix, el continuem defensant com 
un equipament clau no només pel 
que fa als seus usos firal i esportiu, 
sinó també perquè exemplifica un 
model de ciutat basat en un creixe-
ment equilibrat. Els socialistes 
lamentem, a més,  que el govern 
hagi anunciat que pensa reduir el 
seu ús esportiu. Així mateix, des del 
PSC considerem incomprensible 
que en tres anys el govern de Bel 
no hagi estat capaç de resoldre el 
problema de l’aigua calenta.

En defensa del pavelló firal i esportiu

Estat de deixadesa actual del pavello firal i esportiu

Inseguretat, retard en el pagament a proveïdors 
i contractació a empreses inexistents
En el darrer ple ordinari de març, el nostre grup va tornar a mostrar la seva preocupació pels pagaments irregulars 
realitzats per l’actual govern a una empresa donada de baixa al registre mercantil, una denúncia en què es va tornar 
a evidenciar que el govern havia fet pagaments a aquesta empresa, tot i tenir constància per escrit, a partir d’un 
informe de BASE, de la seva inexistència. 

També vam mostrar la nostra preocupació pel retard amb què el govern està pagant als proveïdors de l’Ajuntament, 
que en molts casos supera els dotze mesos d’endarreriment. Aquesta situació la considerem molt preocupant perquè 
en l’anterior mandat, quan els socialistes estàvem al govern, havíem aconseguit reduir a menys de noranta dies. El més 
lamentable de tot plegat és la manca d’esforç de l’alcalde en un moment de crisi com l’actual en què els empresaris i 
comerciants tortosins passen per una situació difícil, que aquesta situació d’impagament per part de l’administració 
agreuja encara més. De fet, aquesta problemàtica respon al que ja vam denunciar en el seu moment, en l’aprovació del 

Teniu sempre present que no 
qui més crida és qui té la raó.

pressupost, tant del 2009 com del 2010, 
i que va motivar el nostre vot en contra 
perquè es tracten d’uns pressupostos 
ficticis amb uns ingressos exageradament 
sobrevalorats impossibles d’aconseguir 
en el context econòmic actual i que només 
tenen per objectiu justificar unes partides 
de despeses igualment exagerades que 
sí que es realitzen. 

Finalment, els socialistes també vam 
instar a l’alcalde, com a president de 
la Junta Local de Seguretat i, per tant, 
màxim responsable de la coordinació dels 
cossos i forces de seguretat que actuen 
al municipi, a treballar per tal de frenar 
l’increment de delictes (divuit robatoris 
en pàrquings i diferents delictes contra 
la propietat en cases rurals, entre altres) 
que s’han produït en els darrers mesos al 
municipi. Aquesta petició la vam realitzar 
després de les reiterades queixes que hem 
rebut de diferents ciutadans. 
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El president José Montilla va inaugurar aquest 
mes de febrer passat les noves instal·lacions 
de la Regió d’Emergències de les Terres de 
l’Ebre i del Parc de Bombers de Tortosa. 
Durant la visita el president va expressar 
el seu «compromís personal» als bombers 
i els va demanar que tinguin la moral alta. 
Montilla també va reafirmar el seu desig que 
«el procediment judicial en marxa esclareixi 
la veritat dels fets que es van esdevenir a 
l’incendi d’Horta de Sant Joan».

Inauguració de les noves instal·lacions de la 
Regió d’Emergències i del Parc de Bombers 

Primera pedra de la futura seu de les delegacions 
del Govern a les Terres de l’Ebre
El Govern de la Generaltiat ha fet un pas més en la seva 
aposta per la recuperació del Nucli Antic de Tortosta amb la 
col·locació de la primera pedra del que serà la futura seu de 
les delegacions del Govern a les Terres de l’Ebre, que serà 
un dels edificis contemporanis més singulars del territori al 
cor de la nostra ciutat històrica.

El pressupost d’aquesta actuació és de gairebé 20 milions 
d’euros i inclou la construcció i explotació d’un aparcament 
subterrani amb 200 places de capacitat (bona part de les 
quals seran públiques), que resoldrà un dels problemes 
del nucli antic de Tortosa. Pel que fa al termini d’execució 
de l’obra, és de 30 mesos en el cas de l’edifici, mentre que 

l’aparcament subterrani ha d’estar llest d’aquí a 18 mesos. 
L’edifici de les delegacions s’emplaçarà al carrer Montcada, 
al solar de l’antic institut Joaquim Bau, tindrà quatre plantes 
i 5.000 metres quadrats, i hi treballaran unes 400 persones. 
La planta baixa comptarà amb una sala d’actes amb capacitat 
per 150 persones, i al soterrani hi haurà un espai destinat 
als arxius del Govern.En aquest espai s’instal·laran la majo-
ria dels serveis territorials de la Generalitat a les Terres de 
l’Ebre, tot i que alguns, com ara Educació, es mantindran a 
la seu actual. L’actuació es completarà amb la urbanització 
de l’entorn amb diferents places públiques. 

 

El Govern de José Montilla ha aprovat una 
inversió de 12’8 milions d’euros per a construir 
dos nous centres escolars de les Terres de l’Ebre. 
Aquestes actuacions són les noves construccions 
de l’Institut de Tecnificació Esportiva a Amposta 
i l’Escola St. Llàtzer a Tortosa. L’escola Sant 
Llàtzer tindrà dues línies d’infantil i primària, i 
capacitat per a 450 alumnes. La directora dels 
Serveis Territorials d’Educació, Marian Rojas, 
ha valorat molt positivament aquestes dues 
actuacions. El pressupost del nou col·legi de Sant 
Llàtzer ascendeix a 7.456.905 euros.

La Generalitat apro-
va la construcció 
de l’escola de Sant 
Llàtzer
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Els darrers anys Tortosa està rebent un volum d’inversió importantíssim, 
gràcies a l’esforç i la sensibilitat dels presidents de la Generalitat Pasqual 
Maragall i José Montilla, així com del president del govern central José L. 
Rodríguez Zapatero.

El govern de la Generalitat ha impulsat la Llei de Barris que ens ha 
permès iniciar la recuperació del nostre nucli antic, alhora que està cons-
truint la nova caserna dels Mossos d’Esquadra, l’edifici del nou campus de 
la Universitat Rovira i Virgili, l’ampliació de la caserna dels Bombers de la 
Generalitat, la nova unitat de radioteràpia a l’hospital de la Santa Creu a 
Jesús, les ampliacions dels instituts de l’Ebre i Joaquin Bau i la del col.legi 
del Temple, el nou col.legi de Campredó, entre moltes altres inversions.

El govern espanyol ha impulsat durant dos anys un fons estatal per pagar 
íntegrament obres que han permès fer la nova escola de música, l’arranjament 
de molts carrers com ara la llarga de Sant Vicenç o el carrer Major de Remolins, 
l’enllumenat de l’avinguda de la Generalitat, l’arranjament del parc de Teodor 
Gonzàlez o les millores de carrers i equipaments als pobles del municipi.

Totes aquestes actuacions responen a  la voluntat i sensibilitat dels 
governs i dels socialistes que els presideixen, a favor de Tortosa, per a les 
persones i no tenint en compte si els que governen són o no afins políti-
cament. Res a veure amb el sectarisme dels governs de pujol o Aznar, que 
en el primer mandat socialista a Tortosa (1999-2003) ens varen marginar 
i ignorar. Gràcies als dos governs i tot el suport dels socialistes tortosins 
per continuar millorant Tortosa.

Obres a Tortosa dels Governs de Catalunya i Espanya

Nou Campus Universitari de les Terres de l’EbreUnitat Radioteràpia Hospital de la Santa Creu de Jesús

Nova Caserna Mossos d’Esquadra Circuit Ciclista Vinallop

Recuperació del Nucli Antic Ampliació IES Joaquín Bau


