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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
09 / 2022

ASSISTENTS

Alcaldessa–presidenta:
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL

Regidors i regidores:
ABELLÓ GINER, MARGARITA
ALBACAR DAMIAN, MIQUEL ÀNGEL
ARNAU CASTRO, SERGI
BEL GUERRERO, DOLORS
BEL HOMEDES, JAUME
CABALLÉ TUDÓ, MARIA PILAR
ESPUNY VIDAL, CINTA
FAURA SANMARTÍN, XAVIER
JORDAN FARNÓS, JORDI
MARTORELL LLUESMA, JOAQUIM
PEPIÓ HERRANDO, FRANCISCO (SISCO)
RIMA GILABERT, JOSEP
RIPOLL CASTELLÓ, MÒNICA
ROIG MONTAGUT, ENRIC
RUPÉREZ MONREAL, SÒNIA
SAPORTA CANO, FERNANDO
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO 
VALDÉS GARCÍA, ESTEFANÍA
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC

Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 

Han excusat la seva assistència:
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS

Tortosa, essent les vuit hores i trenta minuts del
dia  u  de  juny  de  dos  mil  vint-i-dos, 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

ORDRE DEL DIA

Motiu de la urgència: Acompliment de terminis.

I. PART RESOLUTIVA

PRESIDÈNCIA

01 – Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.

SERVEIS CENTRALS

02 – Dictamen de proposta d’acord de modificació pressupostària núm. 15/2022.

03 – Dictamen de proposta d’acord de modificació pressupostària núm. 16/2022.

*-*-*
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La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

PRESIDÈNCIA

01 – RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA.

Per la presidència se sotmet a votació ordinària la urgència de la sessió, i el Ple de l’Ajuntament
acorda  aprovar-la  per  unanimitat,  cosa  que  suposa  la  majoria  absoluta  del  nombre  legal  dels
membres de la corporació.

SERVEIS  CENTRALS

02. DICTAMEN DE PROPOSTA  D’ACORD DE MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  NÚM. 15/2022

Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

«Vista  la  sol·licitud  d'aprovació  de  la  modificació  pressupostària  número  15/2022  de  crèdit
extraordinari, finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.

Vistos els informes d'Intervenció núm. 353/2022 i 354/2022.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Serveis Centrals, emès en sessió de 27 de maig
de 2022.

Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:

Únic- Aprovar la  modificació pressupostària número15/2022 de crèdit  extraordinari,  finançat amb
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, amb efecte immediatament executiu atès la
DF 31 del RD Llei 6/2022 de 30 de març, d'acord amb el següent detall:

Finançament RTLdG
Descripció Subconcepte Projecte EUR
Romanent  Líquid  de  Tresoreria  per  a  despeses
generals 87000 96.000,00

96.000,00

Crèdits extraordinaris/suplement de crèdit
Descripció Aplicació (O-P-E) Projecte EUR
Transformació digital del Teatre Auditori Felip Pedrell IAC-33300-62300 2022 2 IAC 1 96.000,00

96.000,00
»

*-*-*

Els punts 2 i 3 es debaten conjuntament.
Debat conjunt, votació per separat.

*-*-*

Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou
vots  a  favor,  que  suposa  la  majoria  absoluta  del  nombre  legal  dels  membres  de  la  corporació,
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5),
ERC–TS–AM (3) i  PSC–CP (3); i  una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup
municipal de CUP–AMUNT (1).
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03. DICTAMEN DE PROPOSTA  D’ACORD DE MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  NÚM. 16/2022.

Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

«Vista la sol·licitud d'aprovació   de la modificació del Pla estratègic de subvencions exercici 2022 i
aprovació modificació pressupostària número 16/2022   de crèdits  extraordinaris  i  suplements de
crèdit,  finançats  baixes  de  crèdits  d'altres  aplicacions  pressupostàries  i  amb romanent  líquid  de
tresoreria per a despeses generals,  vistos els  canvis proposats,  i  vistos els informes d'Intervenció
núm. 398 i 399/2022.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Serveis Centrals, emès en sessió de 27 de maig
de 2022.

Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:

Primer.- Modificar el Pla Estratègic de Subvencions amb la inclusió del següent:

1-. B) EN L’ÀMBIT DE PROMOCIÓ I TURISME

OBJECTIU 1: Promoció de l’activitat turística  a la ciutat
Subvenció 1.2: Subvenció l’associació d’activitats turístiques de Tortosa
Efectes:

- Afavorir la promoció turística de la Ciutat.
- Afavorir l’associacionisme com a eina d’empoderament del servei.

2-. B) EN L’ÀMBIT DE PROMOCIÓ I TURISME

OBJECTIU 2: Promoció de l’activitat comercial i de serveis a la Ciutat com a instrument de servei a
l’estratègia turística del territori

Subvenció 2.8: Subvenció Cambra de Comerç per Convention Bureau
Efectes:

- Afavorir la dinamització del municipi mitjançant la realització de congressos

3-. C) EN L’ÀMBIT DE L’EDIFICACIÓ:

OBJECTIU 1: Conservació i rehabilitació de l’edificació

Subvenció 1.3: Subvenció AV Grup del Temple per rehabilitació de façanes

Segon.- Efectuar les següents modificacions pressupostàries: 

A.- De crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb baixes de crèdit:

Baixes de crèdit
Descripció Aplicació (O-P-E) Projecte EUR
Alarmes edificis municipals POL-13201-22701 19.000,00
Servei de vigilància POL-13200-22701 7.136,00
Pressupostos participatius PRE-92400-61900 2022 2 PRE 1 196.500,00
Inversió reposició infraestructures via pública SER-15320-61908 100.000,00

322.636,00
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Crèdits extraordinaris
Descripció Aplicació (O-P-E) Projecte EUR
Inversió en aplicacions informàtiques POL-13000-64100 2022 4 POL 1 26.136,00
Millora del passeig de la vora del barranc de la
Vall Cervera - p.participatius SER-45900-61901 2022 2 SER 1 15.000,00

Adquirir màquines, material d’exercitació i apa-
rells audiovisuals per al Casal - p.participatius SER-92400-62300 2022 2 SER 2 15.000,00

Adquirir un piano de coa professional per al tea-
tre auditori Felip Pedrell - p.participatius IAC-33300-62900 2022 2 IAC 2 48.000,00

Millorar la il·luminació dels passos de vianants -
p.participatius SER-16501-62900 2022 2 SER 3 64.000,00

Millorar l’accessibilitat a 50 passos de vianants
a Sant Llàtzer - p.participatius SER-15320-61910 2022 2 SER 12 47.000,00

Instal·lar cartells informatius sobre la circulació
de bicicletes i patinets elèctrics per carrers de
vianants - p.participatius

MOB-13402-62300 2022 2 MOB 2 2.500,00

Instal·lar dos senyals lumíniques pedagògiques
de recordatori de velocitat al passeig de Ribera -
p.participatius

MOB-13402-62301 2022 2 MOB 3 5.000,00

222.636,00

Suplement de crèdit
Descripció Aplicació (O-P-E) Projecte EUR
Inversió en camins municipals SER-45400-61900 2021 2 SER 17 100.000,00

B.- De crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb Romanent Líquid de Tresoreria per a
Despeses Generals i baixes de crèdits:

Finançament RTLdG
Descripció Partida Projecte EUR
Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses
generals 87000 2.522.350,00

2.522.350,00

Baixes de crèdit
Descripció Aplicació (O-P-E) Projecte EUR
Lloguer maquinària, instal·lacions i utillatge ASC-92000-20300 13.000,00
Material ordinari no inventariable ASC-92000-22000 11.000,00
Productes alimentaris ASC-92000-22105 8.000,00
Despeses de notaria i de registre ASC-92000-22604 11.000,00
Estudis i treballs tècnics ASC-92000-22706 14.000,00
Manteniment equipaments estacionament regu-
lat ASC-92001-21600 14.000,00

Material ordinari estacionament regulat ASC-92001-22000 5.000,00
Reparacions equipament per la informació INF-92000-21600 12.000,00
Projectes de millora INF-92000-22699 24.000,00
Material  informàtic  no  inventariable  estaciona-
ment regulat INF-92001-22002 14.000,00

Manteniment equipaments telecomunicacions INF-92005-21600 3.000,00
Manteniment sistemes i elements de seguretat INF-92006-21600 12.000,00
Treballs realitzats per altres empreses-Arxiu INF-92007-22799 9.000,00

150.000,00
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Crèdits extraordinaris
Descripció Aplicació (O-P-E) Projecte EUR
Inversió de reposició equipaments educatius SER-32300-63200 2022 4 SER 4 100.000,00
Millora en edificis i instal·lacions esportives SER-34200-63204 2022 4 SER 6 40.000,00
Inversió en equipaments esportius SER-34200-63902 2022 4 SER 6 10.000,00
Millora instal·lacions enllumenat SER-16500-62306 2022 4 SER 11 50.000,00
Inversió  millores  eficiència  energètica
equipaments municipals SER-92000-62305 2022 2 SER 7 10.000,00

Cementiri-Espai de dol perinatal SER-16400-62900 2022 4 SER 5 35.000,00
Mirador de Santa Clara IMA-33601-61901 2022 2 IMA 2 120.000,00
Inversió Festa Renaixement FES-33801-62900 2022 4 FES 1 40.000,00
Adquisició llibres i material audiovisual IAC-33210-62900 2022 2 IAC 3 1.000,00
Sistemes pacificació trànsit MOB-13402-62302 2022 4 MOB 4 52.000,00
Adquisició equipaments comunicació ciutadana PRE-92000-62300 2022 4 PRE 1 25.000,00
Actuació d’inversió via pública Els Reguers SER-15320-61912 2022 4 SER 8 30.000,00
Millora en edificis municipals Els Reguers SER-92001-63200 2022 4 SER 9 10.000,00
Actuació de millora al cementiri dels Reguers SER-16401-62200 2022 4 SER 13 25.000,00
Actuació d’inversió al carrer Migdia de Vinallop SER-15320-61911 2022 4 SER 10 35.000,00
Servei  d’instal·lació d’elements de pacificació i
senyalització MOB-13402-22799 13.000,00

Gestió panells de comunicació PRE-92000-22799 16.000,00
Subvenció AV Grup del Temple per rehabilitació
façanes PRE-15220-78900 85.000,00

Subvenció  Cambra  de  Comerç  per  Convention
Bureau PRE-43110-48900 50.000,00

Subvenció Associació d’activitats turístiques de
Tortosa TUR-43200-47900 1.500,00

748.500,00

Suplements de crèdit
Descripció Aplicació (O-P-E) Projecte EUR
Amortització préstec FFPP 2012 TRE-01100-91102 310.000,00
Adquisició bens immobles IMA-15100-60001 2021 2 IMA 1 900.000,00
Mapping-projecte i instal·lacions IMA-43223-62300 2016 2 IMA 1 50.000,00
Rehabilitació pavelló 8 antic Escorxador IMA-33300-63200 2018 2 IMA 8 150.000,00
Inversió en camins municipals SER-45400-61900 2021 2 SER 17 125.000,00
Millora  instal·lacions  equipaments
municipals SER-92000-62301 2021 2 SER 18 20.000,00

Festa del Renaixement FES-33801-22609 150.000,00
Festast-Lloguer maquinària i instal·lacions FIR-43113-20300 30.000,00
Festast-Reparacions  maquinària,
instal·lacions i utillatge

FIR-43113-21300
12.000,00

Festast-Combustible i carburants FIR-43113-22103 500,00
Festast-Productes alimentaris FIR-43113-22105 15.000,00
Festast-Altres subministraments FIR-43113-22199 3.500,00
Festast-Atencions protocolàries FIR-43113-22601 1.500,00
Festast-Publicitat i difusió FIR-43113-22602 3.000,00
Festast-Neteja FIR-43113-22700 2.000,00
Festast-Seguretat FIR-43113-22701 2.500,00
Festast-Estudis i treballs tècnics FIR-43113-22706 20.000,00
Treballs  realitzats  per  altres  empreses
(cultura) IAC-33400-22799 50.000,00

Estudis i treballs tècnics (redacció projectes) IMA-15300-22706 60.000,00
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Suplements de crèdit
Descripció Aplicació (O-P-E) Projecte EUR
Activitats culturals (turisme) TUR-43200-22609 5.500,00
Activitats art urbà (turisme) TUR-43201-22609 2.500,00
Festes i activitats populars (Els Reguers) REG-33800-22609 6.300,00
Manteniment infraestructures (Vinallop) VIN-15320-21004 3.050,00
Festes i activitats populars (Vinallop) VIN-33800-22609 1.500,00

1.923.850,00

Tercer.- Exposar  al  públic  la  modificació  pressupostària  durant  el  termini  de  quinze  dies  hàbils,
mitjançant  anunci  al  BOPT  i  al  tauler  d'anuncis  de  la  corporació,  per  poder-hi  fer  reclamacions.
Transcorregut  aquest  període  sense  que  se'n  hagi  formulat  cap,  la  modificació  pressupostària
esdevindrà definitivament aprovada, sense cap mes tràmit.»

*-*-*

Els punts 2 i 3 es debaten conjuntament.
Debat conjunt, votació per separat.

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«Avui  portem a aprovació una modificació  pressupostària  que contemplem en dos expedients.  un
d’ells és l’expedient que forma part de Next Generation, d’una nova subvenció Next Generation que
hem rebut a l’ajuntament,  serà la segona a nivell  de la ciutat,  com a ajuntament,  la  tercera que
rebrem al municipi, i  que ens suposa poder portar a terme esta modificació pressupostària, d’una
quantia  de  2,6  milions  d’euros,  que  ens  permetrà  poder  continuar  treballant  per  la  ciutat,  amb
importants accions i importants inversions en la línia del que hem estat fent este govern municipal.
Però també hi trobarem petites coses, coses de manteniment, coses de via pública, per tal de poder
continuar millorant la nostra ciutat, convertint-la en una ciutat molt més amable, molt més bonica, i
amb molta més activitat, com es veu, tant en el pressupost que vam portar a aprovació, fruit també de
la qüestió de confiança, com saben, i ara amb aquesta modificació pressupostària, que ens suposa
també poder disposar del romanent del 2021.

En primer lloc, i en la línia que portem este govern i anteriors de seguir reduint l’endeutament de
forma considerable,  continuem,  per  tant,  reduint-lo  de 37  milions  d’euros  que  hi  havia  al  2018,
arribem ara a 31 milions d’euros amb aquesta reducció i, per tant, a una de les ràtios més baixes que
hi ha hagut mai, de fet, la més baixa dels últims mandats, i això ens suposa també que aquesta
reducció de l’endeutament també ha anat lligada a uns anys de moltíssima inversió, i en els últims
quatre  anys  s’han  executat  20,7  milions  d’euros  quant  a  inversió,  i  en  estòs  moments  estem
gestionant 13,9 milions d’euros fins a final de mandat, per tant, una inversió important que es nota a
tots els carrers i els pobles de la ciutat.

La  modificació  pressupostària,  per  tant,  ens  permet  seguir  reduint  l’endeutament  amb  una
amortització,  una  nova  amortització  de  deute,  en  este  cas  de  375.000 euros,  que  se  suma als
3.785.000 que ja contemplàvem al pressupost de l’any 2022 i, com saben, sempre, si podem, i així
ha  estat  a  tots  els  pressupostos,  amb  modificacions  pressupostàries,  hem  anat  reduint
l’endeutament.

També preveiem, com a partida més important, una per a l’adquisició de béns immobles, després
d’arribar a un acord amb el Departament de Salut, amb el conseller de Salut, per tal de poder portar a
terme la construcció del nou hospital Verge de la Cinta a Tortosa, i també l’ampliació de l’existent. 

Contempla actuacions a diferents barris, pobles, en este cas actuacions grans, com hem dit.  Com
actuacions més petites hi ha, per exemple, 120.000 euros destinats a un nou mirador, a continuació
d’un passeig al barri de Santa Clara, que ens permetrà unir l’altra actuació que ja es contempla al

-  Pàg. 6 / 17 -           JACE / erc



Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

www.tor tosa.cat

                               

pressupost d’enguany, que és la rehabilitació de la muralla del Rastre. Per tant, este nou passeig
unirà el Rastre amb el barri de Santa Clara, i que per tant, ens permetrà també posar en valor una
part important de les nostres muralles.

Hi  ha  també  l’ampliació  del  museu  de  la  ciutat,  per  tal  de  poder  acollir  autors  locals.  Hi  ha  la
transformació digital  del  teatre  auditori  Felip Pedrell.  Un espai  de dol  perinatal  també,  per  donar
compliment a un compromís que teníem com a govern municipal. I després n’hi ha diferents accions
importants a nivell de via pública i d’equipaments municipals, com és el cas de 225.000 euros de
camins que suplementem com a partida, 100.000 euros per a equipaments de l’àmbit de l’educació,
per  a  escoles  del  nostre  municipi.  També  hi  ha  50.000  euros  per  a  equipaments  i  millores
d’equipaments esportius. 50.000 euros per a continuar amb la renovació de l’enllumenat. Això se
suma a la partida ja existent enguany. Per a eficiència energètica també hi ha una partida important.
Per a sistemes de pacificació de trànsit i, per tant, invertim en seguretat. I enguany també hi ha una
aposta important en esta modificació per a activitat econòmica i per a festiva també. Després de la
pandèmia calia també donar un impuls important a l’activitat econòmica, i també a l’activitat festiva i
cultural. Per tant, hi ha una partida important per a cultura, 50.000 euros, però també suplementem
la partida de la festa del Renaixement, el nostre actiu turístic més important que tenim. La dotem en
este cas, la suplementem amb 190.000 euros, i a la vegada també dotem festes de 90.000 euros
que celebrarem a la tardor, juntament també amb la campanya de les diferents actuacions que tenim
a final d’any, com seran els bons Tortosa, que ho contemplàvem al pressupost, o a Cel Obert, o també
una nova edició de Tortosa de Tapes.

Per tant, contemplem més activitat cultural,  més activitat també de l’àrea de Turisme, que també
s’incrementa la partida, i a la vegada també disposem, com sempre fem a tots els pressupostos i
modificacions pressupostàries, una partida per als dos pobles que es gestionen directament –és el
cas de Vinallop i  d’Els  Reguers– amb 100.000 euros per  a inversió,  i  també un increment de la
despesa corrent, com ens havíem compromès, i així va ser també amb l’increment del pressupost.

Tot  plegat  amb l’objectiu  de seguir  transformant  Tortosa,  amb actuacions que ens milloraran els
pobles, els barris, i que ens complementen el pressupost de l’any 2022. Per això, d’entrada vull agrair
el  vot a favor  del  Grup Municipal  d’Esquerra  Republicana,  també haver arribat  a acords que ens
permetran poder tindre este vot favorable, i confio també en comptar amb el vot favorable de tota la
resta de grups municipals. No ha estat en altres vegades, confiem que ara així siga, i que per tant, tot i
no votar el pressupost cap dels grups municipals que no formen part del govern, ara espero que amb
aquesta modificació pressupostària poguéssem continuar seguint treballant per la ciutat i, per tant,
fer un pas més pel que fa a millorar la nostra ciutat. Més inversió, més via pública, més activitat
econòmica i, sobretot, continuar reduint l’endeutament per tal de no posar cap càrrega a les futures
generacions i, per tant, tindre un ajuntament més sanejat que mai.

A partir d’aquí, suposo que demanen tots la paraula. Té la paraula en primer lloc el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies, alcaldessa. Bé, el punt 2, dels 96.000 euros, entenc que es vota per separat, això? Ens
abstindríem en este punt. 

És correcte? Es vota per separat?”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Sí, disculpe. Sí, es votarà per separat. El fet d’anar en dues modificacions és perquè les subvencions
que venen, o les modificacions que van lligades a fons Next Generation, tenen unes exposicions al
públic  diferents  i,  per  tant,  són  dos  expedients.  El  primer  d’ells,  el  primer  punt,  la  modificació
15/2022, és la relativa a la digitalització de l’auditori Felip Pedrell.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Sí. En este punt mos abstindríem. I pel que fa als 2.600.000 euros de modificació pressupostària,
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bé, el dia 21 d’abril, des de la CUP vam fer arribar les nostres propostes en base al romanent de
tresoreria, que sabíem que en aquell moment estaven contemplant, que era al voltant de 4.900.000
euros, després es va vore reduït. Les nostres propostes eren la creació d’una escola bressol pública
municipal per a la ciutat de Tortosa per al curs 2022-2023, que valoràvem en 225.000 euros. La
setmana passada, en la reunió que vam mantenir amb el regidor i l’alcaldessa, se’ns va dir que no hi
ha cap espai possible a la ciutat per a portar a terme este projecte, i que no hi ha subvencions de
l’Estat  ni  de  la  Generalitat  per  a  la  creació  d’escoles  bressol,  ho  condicionen  a  la  recepció  de
subvencions. Hi ha municipis més petits que Tortosa que en tenen més d’una. 

Per altra banda, proposàvem l’adquisició i adequació d’immobles per a la creació d’un parc públic
d’habitatge i lloguer social que valoràvem en 1 milió d’euros. Repetim, com sempre fem, que a Tortosa
no hi ha ni un sol pis de lloguer social. També ho condicionen a la recepció de subvencions, però hi ha
molts municipis  que tenen pisos,  la  majoria tenen pisos de lloguer social.  Sense anar més lluny,
Amposta en té més de setanta i tampoc no reben subvencions, com no ho fa Tortosa, però allà es
preocupen per esta problemàtica.

Proposàvem la creació de plans d’ocupació per a la creació de vuitanta llocs de treball durant sis
mesos de 2022, valoràvem en 750.000 euros i ho vinculàvem a la realització de treballs per a la via
pública, on també afegíem 1.200.000 euros, diguéssim que vinculàvem les dues propostes, i tampoc
que mos ha dit res al respecte.

Supressió de barreres arquitectòniques, 50.000 euros. Rehabilitació d’un barri antic, que se’ns cau a
trossos,  200.000  euros.  Adequació  de  camins  rurals,  150.000  euros.  Partides  per  combatre  la
pobresa energètica, instal·lació i comptadors solidaris d’aigua i electricitat per a fer front a la situació
d’inflació actual, 150.000 euros. Eliminar el deute del pla d’ajust, 300.000 euros –crec que és un poc
més. Instal·lació d’energies renovables per a equipaments municipals, 245.000 euros. I després, els
630.000 de despeses compromeses de l’any 2021. 

Vam intentar fer propostes que poguessen ser assumibles per part de l’equip de govern, però ni així.
Exactament el mateix que va passar amb el pressupost municipal. Tenen la seua idea prefixada de
quina ha de ser la distribució de la despesa i no es mouen ni un mil·límetre, com a mínim en relació
amb les  propostes  que  fem des  de  la  CUP.  Les  úniques  partides  que  inclouen és  perquè  ja  ho
consideraven necessari i no perquè accepten cap de les propostes que fa el nostre grup municipal.

Fa unes setmanes ja van condicionar el 40 per cent del romanent líquid de tresoreria per a la reforma
del  carrer  Barcelona  i  la  subvenció  de l’Institut  Català  del  Sòl  pel  conveni  urbanístic,  i  ens  vam
abstindré perquè enteníem que era necessari per la subvenció que es rebia dels fons Next Generation
i per la sentència judicial. Però ara ens tornen a presentar unes propostes en què condicionen la
compra  dels  terrenys  per  al  nou  hospital  a  l’acceptació  de  la  resta  de propostes,  que  es  basen
principalment en Via Pública, Festes i Turisme, i no hi estem d’acord.

Els 820.000 euros de la subvenció de l’Institut Català del Sòl i els 150.000 euros de la festa del
Renaixement, ens han dit que es recuperaran. No podem comprometre esta despesa a la compra dels
terrenys,  quan  recuperem  estos  diners?  O  fins  i  tot,  podem  reformular  la  pregunta:  es  podrien
comprometre a què quan es recuperaran estes partides, tiraran endavant l’escola bressol a la ciutat
de  Tortosa,  o  l’adquisició  d’immobles  per  a  lloguer  social?  Veritat  que  no  ho  faran?  No  es
comprometen perquè no tenen cap interès en estos projectes, i ho han demostrat de sobres rebutjant
repetidament les nostres propostes. Les grans obres no les condicionen a la recepció de subvencions,
com ho fan, per exemple, en l’escola bressol o el parc públic d’habitatge social, simplement perquè
per  al  govern  municipal  és  més  important  el  formigó  i  els  actius  turístics  que  determinades
necessitats socials dels tortosins i tortosines, i és per això que votarem en contra de la modificació
pressupostària.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Bé,  cap sorpresa,  senyor  Arnau,  ja  sabíem que vostè continuaria tot  el  mandat,  és igual  el  que
féssem, sempre és que es vota en contra de qualsevol cosa que faci este govern municipal.
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Però com ja li vaig dir, no es tracta d’un tema de propostes, es tracta d’un tema de números. És a dir,
si tot el que ens presenta supera no sé quants milions d’euros per a uns quants, és evident que això
és impossible de fer amb els 2.600.000 que tenim de romanent. Només per a la llar d’infants ja no
tindríem prou quantia.  Però a més a més,  una llar  d’infants  no és només construir-la,  és també
gestionar-la i és també capítol 1, despesa corrent, perquè clar, aquí tot ho fem molt fàcil, però també
s’ha de contractar  personal  i  s’han de tindre  uns espais,  i  evidentment,  amb 225.000 euros és
absolutament ridícul, i vostè ho sap, i és una manera de fer. Diem que fem això, ho demanem, però
sabem que és impossible, però mira, si algú s’ho creu doncs algú s’ho creu. Per tant, amb això s’està
enganyant la ciutadania.

Municipis més petits en tenen. Sí, el nostre municipi en té, vuit llars d’infants. En tenim als pobles, de
llars  d’infants,  quan  hi  havia  unes  subvencions  per  a  poder-se  fer  estès  llars  d’infants.  Unes
subvencions  que  un  govern  tripartit  va  retirar  i  que  després  ens  vam  trobar  que  no  hi  havia
subvencions per a la seua construcció. En tot cas, ja sap quin és el compromís: si hi ha subvencions
per a la construcció hi haurà una llar d’infants, però en tot cas, no es pot habilitar mai un espai,
primer, perquè no existix, i segon, perquè suposo que sap el que és una llar d’infants i el que suposa, i
amb 225.000 euros és evident que és impossible.

Hi ha lloguer, hi ha pisos de lloguer social del mateix INCASOL a la ciutat, és a dir, sí que n’hi ha, però
en tot  cas  també han dit  el  mateix,  és  a dir,  «ens acollirem a totes  aquelles  subvencions».  Amb
2.600.000 euros, com a molt podem fer un bloc per a quantes famílies? És a dir, al final hem de ser
molt conscients i no generar notícies que, al final, més enllà de fum, poca cosa més poden ser, perquè
al final, si comencem a comptar el que suposa fer un bloc de pisos, fer habitatge i de quantes famílies
podem resoldre un problema,  crec que és  evident que no arribem a resoldre res amb les  seues
propostes.

Plans d’ocupació. Diu: «No ens han dit res.» I tant, li vaig explicar jo mateixa. De plans d’ocupació
tenim del Govern de la Generalitat, però també en tenim de la Diputació de Tarragona. Per tant, n’hi
ha, i n’hi ha molts enguany, en està anualitat. 

A banda d’això, supressió de barreres arquitectòniques. Només cal que vagi al pressupost del 2022,
on hi ha una partida important, pressupost que va votar en contra.

I després, ens diu: «Un barri antic que cau a trossos.» Ja està bé, senyor Arnau, ja està bé vostè i ja
està bé altres grups de l’oposició que l’únic que volen és fer mal a la ciutat, perquè amb això no em
fan mal a mi, com a alcaldessa, o al govern municipal, al que estan fent mal és a la ciutat. Mai al
centre històric s’havia invertit tant com els últims anys, mai. S’han fet nous tots els carrers, s’han fet
nous molts equipaments al barri, s’hi han destinat molts recursos, molts milions d’euros, superen els
50 milions d’euros invertits al centre històric. Busque’m un centre històric on s’hagi invertit tant com
en el nostre en els últims quinze anys; no els trobarà. 

Però a més a més, si comptem este mandat, s’ha fet el carrer de la Mercè, s’ha fet la plaça dels
Estudis, s’ha fet el barri del Castell, que és una obra súper complexa, i hi seguirem actuant. S’ha fet la
plaça de la Catedral, s’ha fet Cota Zero i ara s’està fent el carrer Santa Anna, i a més a més estem
treballant amb actuacions al barri de Remolins que ja estan previstes a via pública, al Call Jueu, a
banda d’haver invertit en via pública, en voreres, en asfaltatge també al centre històric. I a banda
d’això, tenim tots els carrers resolts. Per tant, ja n’hi ha prou de voler fer mal a nivell de la ciutat
generant està imatge, quan potser el que hauríem de fer és comparar com estava el centre històric i
com està en estòs moments.

A partir d’aquí, no condicionem res a ningú, és una modificació pressupostària on estan totes les
partides que eren necessàries, i vostè va votar en contra d’adquirir els terrenys per a l’hospital, no cal
que vagi buscant cap excusa. No podem comprometre aquesta despesa per a l’any que ve perquè en
tot cas el que ens està dient de recuperació d'estès subvencions, aniran a la liquidació de l’any que
ve, ja no es podran tramitar les modificacions pressupostàries perquè estarem massa tard en l’any.
Després vostè serà el primer que ens dirà «compri ja els terrenys». Ara ens diu: «No, ajorni-ho a més
endavant, quan poguéssem tindre aquestes subvencions». Per tant, en definitiva, és el sistema de la
CUP i és el que farà la CUP sempre que estiga governant està alcaldessa.
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Té la paraula el senyor Albacar.”

Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Bé, primer que res volem mostrar la nostra solidaritat
pels afectats per la covid, tant social, econòmica com sanitàriament. També solidaritat amb la gent
d’Ucraïna, condemnem totes les guerres.

Per  la  modificació  15/2022,  que és  la  digitalització  de l’auditori  Felip  Pedrell,  el  nostre  vot  serà
favorable. Ciutadans sempre recolzem la cultura.

I per l’altra modificació pressupostària, que és la 16/2022, natros, per a garantir  la compra dels
terrenys del nou hospital de Tortosa, facilitarem l’aprovació d’esta modificació pressupostària, que és
la 16/22. Ciutadans estem per millorar Tortosa, per millorar la promoció del turisme, per millorar
l’activitat comercial, per millorar la conservació i rehabilitació d’edificacions, tot intentant minimitzar
l’endeutament de la ciutat. Volem millorar tota la ciutat, els carrers, l’enllumenat, fer un mirador a
Santa Clara i fer actuacions als barris dels Reguers i Vinallop. 

Una vegada garantida la partida per comprar els terrenys del nou hospital a Tortosa, que des de
Ciutadans hem reclamat en dues mocions municipals, al 2020 i al 2021, i en la negociació també
dels  últims  pressupostos,  que,  per  cert,  no  vam  arribar  a  cap  acord  quan  només  demanàvem
estrictament  això,  el  que  ara  aprovarem,  del  2022,  i  també  vam  demanar-ho  al  Parlament  de
Catalunya, per aconseguir este objectiu, que és facilitar el nou equipament sanitari que necessitem
tots els ciutadans de les Terres de l’Ebre, i en particular aquí, a Tortosa.

Continuem  sense  aprovar  la  gestió  que  fa  l’equip  municipal  del  govern,  perquè  continua  sense
planificar i liderar el territori. Continua sense escoltar la ciutadania en el manteniment del monument
de l’Ebre, i no escolta l’oposició quan el que volem és millorar contínuament Tortosa.

Des de Ciutadans volem mantenir i reinterpretar el monument, tal i com va dir el 70 per cent dels que
van votar a la consulta popular, i vostès continuen sense escoltar i fent el possible per llevar-lo. Volem
una alcaldessa que lidere i planifique Tortosa per ser la verdadera capital de les Terres de l’Ebre, i
vostès continuen anant a remolc, com han demostrat en el tema de l’hospital i del Delta de l’Ebre.

Volem una Tortosa més amable,  que passe del manteniment correctiu al preventiu.  Volem millora
contínua,  en  canvi  vostès  fan  tot  el  contrari.  Volem  un  manteniment  correcte  de  la  xarxa  de
clavegueram, en la neteja dels embornals, un manteniment correcte en la xarxa d’enllumenat, de les
voreres i dels camins rurals. Per tant, el nostre vot serà una abstenció. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Només un comentari: la capital de les Terres de l’Ebre ja ho era, ho és i ho serà.

Té la paraula el senyor Faura.”

Intervenció del Sr. Faura

“Gràcies, alcaldessa. Companys i companyes regidors i regidores. Bé, com vostè ha dit, en està ocasió
sí que hem portat una veritable negociació i, per tant, hem assolit acords en el sentit que el nostre vot
siga un vot favorable.

Lògicament, les demandes que va plantejar Esquerra Republicana anaven més enllà del que se’ns ha
acceptat per part de l’equip de govern, però precisament en això consisteix una negociació, no?, en
què les parts cedixen parcialment en les seues pretensions per arribar a un acord comú. I en este
sentit entenem que l’acord final és satisfactori. I satisfactori, a més, quan tenim en compte que queda
un any de mandat, per tant, les possibilitats d’execució material del pressupost són les que són i
venen condicionades per està anualitat. 
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En  aquesta  ocasió,  per  tant,  entenem  que  la  modificació  que  se’ns  presenta  és  bondadosa  i
lògicament li votarem favorablement, per diverses raons. La primera d’elles, perquè contempla una
partida d’un import de 900.000 euros destinada a l’adquisició dels terrenys per al nou hospital. I tal
com hem anunciat diverses vegades, el govern municipal tindrà tot el nostre suport per introduir les
modificacions  pressupostàries  i  urbanístiques  pertinents,  a  fi  de  disposar  dels  terrenys  per  a  la
construcció  del  nou  hospital.  Dit  d’una  altra  manera:  ho  posarem  molt  fàcil  per  a  què  des  de
l’ajuntament es posin tots els mitjans per a què ningú tinga cap excusa per no iniciar de manera
immediata la construcció d’esta nova infraestructura.

A la vegada, com vostè ha dit, aquesta modificació de crèdit contempla una amortització d’un préstec
pretèrit per import de 310.000 euros, que també ens satisfà, perquè entenem que això, sens dubte,
ens ajudarà a evitar possibles tensions de tresoreria que puguen esdevenir quan siga d’aplicació
novament la regla de la despesa. 

A  la  vegada,  se’ns  ha atès  la  nostra  petició  de destinar  100.000 euros d’inversió  a la  reposició
d’equipaments educatius, que entenem que és una partida molt necessària. 

Es contempla també un total de 65.000 euros en inversions al poble dels Reguers, i que responen
precisament a les peticions que la gent del poble fa. En particular, fa tres setmanes vam estar un
dissabte  pel  de  matí  parlant  amb  la  gent  del  poble,  i  ens  van  fer  arribar  tota  una  sèrie  de
reivindicacions que corresponen precisament a la modificació pressupostària que aquí se’ns porta, i
en  particular  i  en  concret  s’obre  una  intervenció  de  millora  del  cementiri  que  estava  reclamada
sobretot per la gent més gran.

A  la  vegada,  es  contempla  una  partida  que  també  ens  satisfà  molt,  que  és  els  150.000 euros
destinats a la rehabilitació del pavelló 8 de l’Escorxador i, per tant, poder tenir una sala permanent
d’exposicions per a autors locals, o també altres qüestions que entenem molt bondadoses, com és
precisament la prevenció de l’espai del dol perinatal, al que vostè es referia fa un momentet, però
també el mapping de la Catedral.

Lògicament, ens hagués agradat incloure altres..., disminuir algunes partides de les que vostè ens
presenta en favor de partides destinades a l’habitatge social o a l’habitatge per a jovent, no? però
també entenem que vostè, per diferents raons, ens ha manifestat la impossibilitat de destinar-ho ara,
i entenem que lògicament, en un any de mandat, tampoc hi ha temps per a més.

Per tant, del conjunt de les modificacions pressupostàries que vostè ens ha fet, entenem que sí que
responen a les veritables necessitats de la ciutat, i per aquest motiu el nostre vot serà favorable.
Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies, senyor Faura. Agrair de nou el vot favorable que veníem demanant des del principi de
mandat, de fet, ja ens van permetre poder fer una modificació pressupostària, i ara també hem pogut
arribar a este acord que ens permetrà poder continuar treballant i finalitzar este any de mandat. Per
tant, li agraeixo de nou el seu vot favorable i la voluntat de negociació. 

Té la paraula ara el senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan

“Gràcies. Bon dia, regidors i regidores. Bé, avui mos presenten està modificació pressupostària de 2,6
milions d’euros, que des de Movem Tortosa evidentment a nivell intern hem estat debatent què fet, i
entenem que, per una banda, podem posar l’accent en tot allò que no contempla, en tot allò que des
de Movem Tortosa hem proposat, no només per a està modificació sinó durant tots estòs últims anys
com a primer grup de l’oposició, i que realment no s’ha volgut incorporar, tot i estar la majoria de les
propostes que natros hem posat damunt de la taula, aprovades per la majoria de regidors i regidores
d’este  plenari  municipal.  I  per  altra  banda,  el  que podíem era  també posar  l’accent  en allò  que
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considerem que és positiu i que incorpora està modificació pressupostària.

Sobre la primera part i, per tant, sobretot allò que no contempla, i per la qual també, evidentment,
manifestem que és insuficient està modificació pressupostària, volem recordar, per exemple, el fet de
la llar d’infants, que s’ha aprovat pel ple independentment de rebre o no subvencions, i que aquí no
està, a l’igual que no ha estat en estòs últims anys en cap de les propostes que s’han fet per part del
govern. Tampoc es contempla tot el que té relació amb l’habitatge, siga tant la rehabilitació de cases
existents com promocions noves d’habitatge. Tenim un dèficit important en este sentit a la nostra
ciutat, i crec que és evident que cal caminar en està direcció.

Tampoc s’incorporen els terrenys per a l’escola nova de Remolins, que és una altra de les mocions
que es van aprovar en este ple. O tampoc, per exemple, hi ha estòs plans d’ocupació que considerem
que més enllà que haja augmentat l’oferta dels que venen de la Generalitat i de l’Estat, també des de
la ciutat podrien contribuir-hi.

Altres elements més fàcils, com per exemple la instal·lació de bescanviadors de bebès als edificis
municipals tampoc és incorporada, a l’igual que tampoc les diferents mini deixalleries que proposem
per als diferents barris de la ciutat i, per tant, augmentar el reciclatge. Els lavabos públics també
repartits pels diferents barris, o els tendals per a donar ombra als diferents parcs infantils i fer així, per
tant, una mesura d’adaptar la ciutat al canvi climàtic.

Per tant, evidentment, hi ha molts elements que no s’han tingut en compte. Certament, també vull dir
que  des  del  govern  se  mos  ha  dit  que  alguns  d’estos  elements  en  el  que  queda  de  mandat
s’intentaran portar a terme, però la realitat és que avui, en està modificació pressupostària, no hi ha
una  constància  concreta  sobre  estòs  aspectes  que  natros  hem  proposat,  no  només  en  està
modificació  sinó  durant  tots  estòs  últims  anys,  insisteixo,  amb  diverses  mocions  que  han  sigut
aprovades, algunes per unanimitat i altres per majoria absoluta dels diferents regidors i regidores del
nostre ajuntament.

Però hi ha un segon element que per a natros és important, que és substancial per a Movem Tortosa
en està proposta de modificació pressupostària, que són, evidentment, estòs 900.000 euros per a
comprar els terrenys, o una part dels terrenys per al nou hospital. Un fet que portem reclamant des de
fa molt temps. De fet, vam portar una moció aquí que es va aprovar, però una part del govern, i en
este cas Esquerra Republicana, no li  va donar suport sinó que s’hi  va abstindre.  També hem de
recordar que fa pocs mesos, aquí vam portar una altra moció del Col·legi de Metges reclamant un nou
hospital que precisament es va votar en contra, i per tant, és evident que si avui estem aprovant estòs
900.000 euros per a la modificació pressupostària per al nou hospital, el que vol dir és, des del nostre
punt de vista, que hi ha hagut un canvi per part del nostre ajuntament, i que al final s’han anat a les
nostres tesis i  a la de diferents grups, perquè hem de recordar que se’ns va titllar de populistes,
d’irresponsables, de demagogs, per no acceptar una ampliació faraònica de l’actual hospital,  que
segons paraules del propi conseller fa tres dies, en una reunió que vam tindre específica al Parlament
per a parlar de l’hospital de Tortosa, se mos explicava que eren 80 milions d’euros ja està ampliació
faraònica anterior, però que aquí, a més a més, se li hauria d’afegir tot el que tenia relació amb les
excavacions arqueològiques, i que per tant, això s’aniria a molt més, i que la solució, com demanava
el Col·legi de Metges, com demana la plataforma per al nou hospital, i també com demanàvem natros,
passava per fer una ampliació més reduïda de l’actual hospital i construir realment este nou hospital,
que avui, aquí, fem un pas més en l’aprovació d’estos terrenys.

I en este sentit també vull recordar la nostra tasca, en este cas al Parlament, quan, amb l’acord de
pressupostos del 2022 vam poder incorporar que per primera vegada s’estudiaria la construcció del
nou hospital a Tortosa i que alguns d’aquí s’hi van burlar. Un document firmat pel propi president de la
Generalitat i que per primera vegada, després de deu anys, la Generalitat tornava a dir que sí que
volia  fer  un nou hospital,  cosa que no sabem que no estava passant  en el  moment.  També vull
recordar  una  moció  aprovada  al  Parlament  de  Catalunya,  que  va  ser  votada  per  tots  els  partits
exceptuant Esquerra, que no li va donar suport, per reclamar este nou hospital.

Per tant, jo crec que és evident que la situació ha canviat per a bé, crec que la majoria dels que estem
aquí, tots volem, no?, un nou hospital a la nostra ciutat perquè és el que necessita la nostra sanitat
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pública. També és el que reforça Tortosa com a capital sanitària del territori,  per tant avui, natros
anunciem que votarem a favor d’esta modificació pressupostària, perquè volem posar l’accent, volem
posar el focus precisament en estòs 900.000 euros, perquè van en la línia d’una demanda que natros
estàvem fent des de fa molt temps.

Per tant, avui, sent responsables i coherents amb allò que sempre hem dit, i tenint en compte que
finalment  s’acaben incorporant  estòs  diners  per  a  fer  un  pas  més  per  a  la  construcció  del  nou
hospital, hi donarem suport. Mirarem està part, encara que ja hem dit que n’hi ha moltes que són
insuficients  a  partir  de  totes  les  demandes  que  abans  he  explicat,  i  evidentment  continuarem
treballant  per  a  fer  possible  que la  Generalitat  no  mos done gat  per  llebre,  i  que realment  este
hospital es construïsca el més prompte possible per a la nostra ciutat. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Respecte al que ha comentat, en primer lloc, la llar d’infants: em remeto al que li he dit al
senyor Arnau. Facen números, saben que això no és possible amb els números que hi ha, per tant, és
fer demagògia i populisme en dir que es pot fer una llar d’infants amb els recursos que hi ha en estòs
moments. O, en tot cas, són de cara a la galeria i punt. És evident que qualsevol persona que es mira
els números sabrà que no és viable.

Els terrenys de l’escola de Remolins. Ja tornem a estar amb el mateix. Primer, que ens ho demane el
Govern de la Generalitat, que hi hagi una voluntat de fer-ho, i a partir d’aquí, l’Ajuntament de Tortosa
farà el que ha de fer, igual que ha fet amb l’hospital quan se li ha demanat.

Pla d’ocupació, ha dit de la Generalitat i de l’Estat. De l’Estat no en tenim, de plans d’ocupació, però
aprofito perquè, com que governa a Madrid, que el que ha de fer és reclamar plans d’ocupació de
l’Estat,  i  de pas,  ja  que estem i tenint en compte les novetats i  les noticies que hem sentit  està
setmana, com que governen a Madrid, a veure si invertixen a Catalunya el que toca, perquè realment
la situació és bastant lamentable respecte a la  inversió que el partit  seu està fent a nivell  de la
Generalitat –amb els pressupostos aprovats a la Generalitat– i a nivell de l’Estat, governant.

L’hospital Verge de la Cinta. Ja vam anunciar que quan hi hagués acord, es faria, però clar, dir que això
va lligat a la seua votació al pressupost és bastant lamentable, és a dir, zero euros al pressupost de la
Generalitat per a l’hospital. I per tant, sap vostè que quan es va acordar va ser quan està alcaldessa
es va plantar, a nivell  del Govern de la Generalitat, i  va dir: «Marquem un termini i  marquem una
inversió amb una data», no quan vostès van votar un pressupost gratuïtament –ni escola de Remolins
ni terrenys per a l’hospital, ni hospital ni absolutament res– zero euros per a l’hospital Verge de la
Cinta. I l’únic, l’únic que va fer vostè, va ser fer-li un regal a Ada Colau, és a dir, a la senyora Colau a
l’Ajuntament  de Barcelona,  aprovant-li  el  pressupost  a Barcelona.  És  a  dir,  va  ajudar  molt  a  una
alcaldessa? Sí, però va ser a la senyora Colau, no va ser a l’Ajuntament de Tortosa.

Per tant, a banda que del que ens ha comentat hi ha coses que vostè mateix ha reconegut que estan
en  marxa,  fins  i  tot  en  este  cas,  que  estem  parlant  d’una  modificació  pressupostària  que  s’ha
d’aprovar perquè no té una altra manera...,  no pot fer  una altra cosa perquè és evident el  canvi
d’estratègia, suposo que perquè venen eleccions i és evident que no pot votar una altra cosa que això,
però tot i això, primer ho hem de criticar absolutament tot, per tant, en la línia que només amb una
frase diu «aprovo la modificació», però primer ho destrosso absolutament tot respecte al que s’està
fent en la línia del que coneixem que és Movem Tortosa i els Comuns a nivell de grup municipal.

Per tant, el que ha de fer és, al pressupost de la Generalitat de l’any que ve, vostè que és influent i
vostè que és determinant a l’hora de poder aprovar un pressupost,  que hi haja partida per a fer
l’hospital,  que  hores  d’ara  encara  no  hi  ha,  i  que  per  tant,  vostè  siga  aquell  que  faça  possible
l’hospital.  Perquè hores d’ara,  zero euros al  pressupost per  a l’escola de Remolins,  zero euros al
pressupost  per  a l’hospital  Verge de la  Cinta,  i  zero  euros al  pressupost  per  a qualsevol  cosa a
l’Ajuntament de Tortosa, o al municipi  de Tortosa, perquè tot el que està en marxa ja venia dels
anteriors governs o d’àrees en què vostè no ha demanat absolutament res.

Per tant, té la paraula el senyor Arnau. Quan vulga.”
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Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies, alcaldessa. Bé, en relació amb les coses que ha comentat, pel que fa, per exemple, al parc
públic d’habitatge, no sé si ho saben però el dia 7 vostès, que condicionen la creació del parc públic
d’habitatge a la recepció de fons, doncs el dia 7 hi ha un webinar del Departament de Dret Social, al
que suposo que ja s’hauran apuntat, per ajuts a la construcció d’habitatge en arrendament social
amb fons Next Generation, així que ja no tenen excusa per a no portar-lo a terme. Es poden apuntar i
sabran exactament com es pot accedir a estòs fons. 

Pel  que  fa  a  l’hospital,  crec  que  ha  dit  –si  m’equivoco  disculpe–  alguna  cosa  com que  la  CUP
demostrava que no volia la compra dels terrenys. Han estat rebutjant totes les propostes que han
passat pel ple, per la construcció del nou hospital per interessos partidistes o per no voler acceptar
propostes de l’oposició,  i  ara volen alliçonar i  encara –com acaba de fer  en resposta a Movem–
s’atribuiran el mèrit de la construcció del nou hospital. Pareix que fins i tot el pagaran vostès, quan
sabem que sense la mobilització ciutadana no estaríem on estem.

Pel que fa al barri antic, no deu haver llegit bé la proposta, perquè vostè s’ha referit a totes les millores
que s’han fet en actius turístics, i la nostra proposta era la rehabilitació d’edificis concretament. No
parlàvem de tota la resta. Cauen edificis al barri antic i massa sovint.

Pel que fa a l’escola bressol, pareix que hagen començat a governar la ciutat fa dos anys, quan han
governat trenta-quatre, des que hi ha governs municipals, diguéssim, posterior a la dictadura. Podrien
haver-ho fet si hi hagués voluntat política. El que sí que està clar és que pel fet de no tenir escola
bressol pública municipal a la ciutat de Tortosa, gràcies al govern actual de Junts per Tortosa i PSC,
les famílies tortosines no tindran accés a la gratuïtat de la línia P2, que ha anunciat el Govern de la
Generalitat. Algun dia explicaran per què no ho han volgut fer, després de tants anys reclamant-se en
este plenari municipal.

I per a vostès, la CUP fa mal a la ciutat. Per a natros, el que fa mal a la ciutat són les seues polítiques.
Tan poc li satisfà a vostè les nostres propostes com a natros la gestió que fa el govern municipal de la
ciutat, i li agrade o no, representem una part dels tortosins i les tortosines, que mereixen tenir veu en
este consistori.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Quan m’he referit als terrenys de l’hospital, li he dit que era pel fet que vostè demana ajornar-ho i
deia que ho rebéssem molt més tard i que ho féssem molt més tard, i que per tant, esperéssem rebre
estès  subvencions  que  estàvem pendents  de  rebre.  Per  això  li  he  dit.  És  a  dir,  ara  és  quan ho
necessitem, no més endavant.

Després, d’interès partidista no en tinc ni un, senyor Arnau. Ha dit «per culpa d’interessos partidistes».
L’hospital  Verge  de  la  Cinta  es  fa  quan  s’arriba  a  un  acord  ajuntament-hospital,  ajuntament  –
Departament de Salut, no quan hi ha cap pressupost ni quan la CUP influencia en res absolutament.
És evident que hi ha una mobilització ciutadana que vol un hospital, ho celebro, és absolut legítim, i a
més a més, no tinc cap problema, tot al contrari, que existisca. Però en tot cas, el que estem dient és
que fins que no hi ha hagut un acord clar i un compromís clar, que no existia i que no estava a cap
pressupost, ni condicionat per ningú ni per voluntat de ningú, i vostè ho sap exactament, fins aquell
moment  natros  no  hem  fet  el  que  tocava,  que  era  posar  a  disposició  uns  terrenys,  perquè,  en
definitiva, el que suposa és, primer, i ho hem dit sempre, que la Generalitat ho vulga fer, que hi hagi
una voluntat de fer-ho; segon, que ens ho demane i que ho diga públicament, i això de públicament no
ho va dir fins fa exactament un mes. Per tant, fins el 26 d’abril passat, que és quan el conseller aquí
mateix, a l’ajuntament, va acceptar que es feia això i va marcar uns terminis que fins llavors no havia
dit. Per tant, no és que em vulga atribuir res, simplement és que jo demandava que hi hagués un
compromís real que fins llavors no havia existit.

I respecte als edificis i les actuacions al centre històric, m’he deixat una cosa: estem en tràmit també
d’adquisició  de tots  els  habitatges  a  l’entorn de l’absis  de la  catedral  per  continuar  també amb
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aquesta recuperació d’immobles. Per tant, també estem actuant en este sentit, i també tenim una
línia  de  subvencions  a  la  rehabilitació  que cada  any  incrementem,  per  tal  que els  veïns  puguen
rehabilitar el seu habitatge. Aquí hi ha una part privada important, l’ajuntament no pot comprar els
immobles dels privats, perquè això també és molt fàcil de dir, i saben que no es pot fer.

En definitiva, el que hem de fer és potenciar la rehabilitació, i això es fa amb les línies de subvencions
que  cada  any  presentem,  que  cada  any  incrementem i  que  a  més  a  més  estan  fent  que  molts
habitatges  s’estiguen  rehabilitant,  i  només  cal  veure  que  quasi  tots  els  del  carrer  Montcada,  o
pràcticament molts, bastants, del carrer del Vall i també del Rastre, s’han rehabilitat amb aquesta
línia de subvencions.

Té la paraula el senyor Albacar.”

Intervenció del Sr. Albacar

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Ciutadans estem per a millorar Tortosa, com hem dit,
per millorar la promoció del turisme, per millorar l’activitat comercial,  per millorar la conservació i
rehabilitació d’edificacions, i el nostre vot sempre és a favor quan veiem que és una cosa molt positiva
per a Tortosa, en contra quan veiem que no és favorable per a Tortosa, i una abstenció quan hi ha una
mescla de coses, que hi ha coses que són bones i hi ha coses que són dolentes, i prevalen les coses
positives. Per això el nostre vot ha sigut una abstenció en este cas.

No fem estratègies polítiques, el que fem és l’estratègia de fer el millor per a tots els tortosins. Moltes
gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Volia dir al senyor Arnau que a les reunions de Next Generation, li asseguro que anem
a totes, si no, no rebríem les subvencions que estem rebent.

Té la paraula el senyor Faura, si no m’equivoco.”

Intervenció del Sr. Faura

“Gràcies, alcaldessa. Bé, la meua intervenció és en referència a la modificació de criteri o intenció de
vot d’Esquerra Republicana, com se’ns ha posat en valor per part del Grup de Movem Tortosa, per dir
que Esquerra Republicana no s’ha mogut ni un pam de la seva posició. Sempre hem estat a favor de
la inversió que pertoca, i en este cas sempre ens ho han sentit dir: si s’ha de fer un nou hospital,
benvingut siga. El que és populisme és plantejar una cosa quan encara no hi ha cap acord en ferm,
quan demanem una aplicació o una disponibilitat d’uns diners o un pressupost quan encara no hi ha
cap voluntat per part del Govern de la Generalitat, que és qui ha de prendre l’acord, que això es faça.

Per tant, en este sentit, tota aquella activitat tendent a trencar l’ampliació del Verge de la Cinta en
favor d’un nou hospital, en la mesura en què no tenia un acord per part del Departament de Salut, és
populisme. Natros al que juguem és a l’oportunitat, és a dir, el Departament de Salut ha dit: «Si vostès
em faciliten un nou espai, construirem un nou hospital.» Doncs, el que fa Esquerra Republicana és
posar tots els mitjans per a facilitar aquest nou espai, per a facilitar aquests terrenys. I  ho farem
sempre amb està intenció, és a dir, sempre que està activitat tinga un sentit positiu. I en este cas,
està disposició de crèdit té un sentit positiu perquè el propi conseller ha dit a l’Ajuntament de Tortosa:
«Si em faciliteu els terrenys, natros presentarem un projecte per a fer un nou hospital.» Doncs mire, el
que volem és posar-li ben fàcil, ben fàcil, per a què no ens torne a passar allò del cartellet. Per això ho
hem de posar ben fàcil, i per això és el nostre vot. Per tant, natros no ens hem mogut ni un pam.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Té la paraula el senyor Jordan.”
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Intervenció del Sr. Jordan

“Sí, bé.  No volia parlar, però ja que m’han al·ludit,  ho faré. A la senyora Roigé dir-li  que la nostra
intervenció ha sigut en un to constructiu, i simplement hem fet un repàs de totes aquelles qüestions
que sap vostè que li vam demanar, i que a més estan aprovades per este ple, i que vostè no les vol
incorporar. I també li hem dit algunes que li vam demanar i que va dir que no les incorpora, però que
ho intentarà fer. Per tant, jo crec que això és evident. Sembla que li dolga que haguéssim votat a favor
d’esta modificació pressupostària. De fet, no ha agraït el vot, cosa que si ha fet als altres que li han
votat a favor. Suposo que li dol, perquè si no, no s’entén.

I al senyor Faura, mire, el tema del populisme vostè no ho va dir, quan vam fer la moció sobre els
terrenys del nou hospital, ho va dir molt anteriorment, quan va arribar aquí una moció del Col·legi de
Metges, de tots els col·legis professionals, de tots els empresaris, de tots els sindicats de Terres de
l’Ebre, que reclamaven este nou hospital, i vostè, no aquí –aquí també– a tot arreu, va estar dient que
no era una bona opció construir un nou hospital. I això està gravat, però no una, vint-i-cinc vegades. I
vostè defensava l’ampliació projectada pel seu partit a les portes de les eleccions. Una projecció que
ja li dic que ara s’ha vist que és fallida. 

Per tant, és evident que vostè ha fet un canvi de discurs, i ho celebro perquè és bo per a la ciutat, i per
tant, això de les noves oportunitats ho compartim, de fet, avui votem a favor, però per aconseguir
noves oportunitats, a vegades no cal acceptar el que li diuen des del seu partit, sinó que cal reclamar
i fer força per a què facen el que precisament ara esperem que facen, perquè, com també ja s’ha dit
aquí, és un pas però no és el pas encara definitiu. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Ara li donaré la paraula al senyor Faura. Només contestar-li que..., el senyor Jordan diu que ha fet una
intervenció en to constructiu. No devíem estar a la mateixa sala tots els que estem aquí, perquè jo
crec que ha sigut més aviat en un to destructiu, dient que tot ho fem malament, però que en tot cas,
com que hi ha uns terrenys d’un hospital, s’ha de votar a favor. En definitiva, s'agraïxen els vots en
positiu quan es vol construir,  quan es fan propostes viables, quan es presenten propostes que es
volen aprovar, i en definitiva, quan es pensa en Tortosa i no en les eleccions que hi haurà d’aquí un
any. Té la paraula el senyor Faura.”

Intervenció del Sr. Faura

“Gràcies,  alcaldessa.  Benvolgut  senyor  Jordan,  apreciat  Jordi,  jo  el  repto  a  què  vostè  trobe  una
intervenció meua on dic que no vull un nou hospital. No que hi hagi una oportunitat; que no vull un
nou hospital. Apunti-s’ho bé. Trobi vostè una paraula amb què hagi dit que no vull un nou hospital.
Sempre he dit que era un tema d’oportunitat, i quan se’ns oferia una inversió per ampliació al Verge
de la Cinta, que havíem d’estar per l’ampliació del Verge de la Cinta, com estem ara. De fet, ara estem
en l’ampliació del Verge de la Cinta, amb la diferència que ara l’ampliació del Verge de la Cinta s’ha
reduït un terç..., perdó, dos terços, es farà un terç del que estava previst. 

Per tant, esperem que està reducció en dos terços meresca alguna cosa més que un cartellet. Però en
tot cas, mai haurà sentit dir de boca meua, ni de ningú d’Esquerra Republicana, que no volíem un nou
hospital. No mos haurà sentit dir mai. El que diem és que toquem de peus a terra i no fem volar
coloms, que és molt diferent del que fa vostè.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Podem donar les intervencions per finalitzades.”

*-*-*

Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb divuit
vots  a  favor,  que  suposa  la  majoria  absoluta  del  nombre  legal  dels  membres  de  la  corporació,
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5),
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ERC–TS–AM (3) i PSC–CP (3); un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup
municipal de  CUP–AMUNT (1); i  una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup
municipal de Cs (1).

*-*-*

I sense cap més assumpte per tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió a les nou hores i  deu
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari accidental Vist i plau
sgJACE L’alcaldessa

sgMRP
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