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TORTOSA:  
ESTANCADA I BRUTA 

COM MAI 
 
 

El retard de les obres del pont juntament amb el 
sobrecost de més de 200.000 euros; el nou desgavell en 
l’adjudicació de les piscines; l’elevat  atur i la 
inexistència de polítiques de creació d’ocupació així com 
un estat de manca de neteja i llum situen la Tortosa de 
Ferran Bel en un estat de paràlisi i deixadesa preocupant. 
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MOVEM 

TORTOSA 

Retard en les obres Brutícia i manca de manteniment als carrers 

La ciutat a fosques 11 anys per a fer una piscina 
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Ens trobem a principis del 2017 i els principals problemes de Tortosa continuen sense 
resoldre, a part que n’afegim de nous com el desgavell de les obres del pont de l’Estat. El 
govern de Ferran Bel, ara amb el suport de l’ERC de Monclús, continua tenint una Tortosa 
bruta i sense llum que dóna una imatge molt negativa per als propis ciutadans i ciutadanes i 
per als visitants; continuem, a més,  tenint una bona part del nucli antic amb milers 
d’habitatges en ruïnes i barris sencers com el del 
Castell o Sant Jaume, per recuperar. Un call jueu 
a Remolins, que lluny d’apostar-hi profundament, 
només s’hi dediquen petites inversions per 
maquillar una situació de deixadesa en el que 
podria ser un dels revulsius turístics de la ciutat. 
Continuem, a més a més, amb el serial de les 
piscines, l’exemple més evident de com la gestió 
del senyor Bel, amb els seus nous socis d’ERC, és 
una demostració fefaent de mala praxis, de com 
no s’han de fer les coses.  
Per altra banda, els contractes del transport públic 
i de l’enllumenat han hagut d’estar també 
modificats en poc mesos de funcionament, 
havent-hi de posar més recursos econòmics i 
canviar-los novament. El mateix que ha passat amb la nova adjudicació del segon projecte 
de piscines, que ha estat atorgat a una empresa en fallida com ja va passar en el primer 
projecte, una de les aberracions més evidents viscudes en aquesta ciutat durant l’època 
democràtica. 
Per altra banda, el nou contracte de neteja, que està prorrogat des del 2015 continua sense 
arrencar i la ciutat està més bruta que mai essent una de les principals preocupacions dels 
tortosins i  tortosines, juntament amb l’atur i la manca de lideratge territorial. Finalment, en 
l’àmbit social, Tortosa és la tercera ciutat amb menys despesa de Catalunya. Des de Movem 
Tortosa, ens preguntem: quan de temps podem continuar aixi? Per què l’ERC de Monclús ha 
rebutjat a liderar un vertader canvi?  
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Jordan denuncia que ERC perd la E d’Esquerra en 
pactar amb Bel  

El Barri Sant Jaume per rehabilitar Barri Castell en runes i degradació total  

   FOTO DENÚNCIA 
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JORDI JORDAN PROPOSA MESURES PER REDUIR L’ATUR 
 
El líder de Movem Tortosa reclama que l’Ajuntament impulsi ajudes per a les 
empreses que contractin aturats i creï plans d’ocupació com ja fa Amposta o 
Barcelona, entre altres ciutats. 
 
Molts ajuntaments catalans estan prioritzant acords contra l’atur, consensuats amb tots els 
partits, per intentar pal·liar aquesta manca de treball en un context molt difícil per a moltes 
famílies. Per això, des de Movem Tortosa, el mes de novembre es va tornar a presentar una 

proposta al ple de l’Ajuntament, on es demanava la 
creació d’una acord municipal contra l’atur, amb 
diferents propostes. La moció fou rebutjada amb 
els vots contraris de Ferran Bel i Josep F 
Monclús, negant aquesta possibilitat, tot i que 
ja es fa en diferents ciutats. 
 
Movem Tortosa demanava crear subvencions a les 
empreses que contractessin per un període mínim 
de 6 mesos a persones en situació d’atur. Aquesta 
mesura, que ja està desenvolupant Amposta, va ser 
rebutjada amb l’excusa que “no era possible perquè 

la llei no ho permet” quan és evident que a la capital del Montsià, sense anar més lluny, ja 
s’està aplicant.  
 
El portaveu de Movem Tortosa, Jordi Jordan, considera que “l’actual govern de Bel i Monclús 
és incapaç d’acceptar propostes en positiu i mostra una insensibilitat i irresponsabilitat amb 
tantes famílies que es troben a l’atur, sense moure ni un dit per solucionar-ho”. En aquest 
sentit, Jordan va denunciar que “el pressupost del 2017 ha augmentat respecte els últims 
anys en més de 187.000 euros en despeses com propaganda, compra de revistes o 
jardineria, a part de destinar més d’1,4 milions d’euros al pont de l’Estat mentre no es fa cap 
política per crear llocs de treball per arribar a molta més gent que ho necessita”.  

 
PLANS D’OCUPACIÓ MUNICIPALS 

 
 

Amposta: 215.000€ 
Sant Carles de la Ràpita: 118.783€ 

Tortosa: 0€ 

 
AJUTS A EMPRESES QUE CONTRACTIN 

ATURATS 
 

Amposta: fins a 350€ durant 18 mesos 
El Prat de Llobregat: fins a 2000€ 

Tortosa: 0€ 

 AMPOSTA         LA RÀPITA           TORTOSA 

 

215.000€ 

 

118.783€ 

 

 

0€ 

PLANS D’OCUPACIÓ MUNICIPALS 

  AMPOSTA      PRAT DE LLOB.       TORTOSA 

 

Fins a 350€  

Fins a 2000€ 

 
 

0€ 

AJUTS A EMPRESES QUE CONTRACTIN ATURATS 
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LES IRREGULARITATS  SACSEGEN EL GOVERN DE 
FERRAN BEL 
 
Les  irregularitats  es multipliquen al voltant de la gestió  del govern  Bel, el qual 
segueix sense assumir cap responsabilitat.  Mentre, el seu nou soci, l'ERC de 
Monclús, opta pel silenci, amb una clara demostració de submissió a CiU. 
 
 
1 . -  G u m t s a  i  To r t o sa sp o r t s 
investigades per una presumpta trama 
de corrupció. 
 
Un jutge, custodiat per la Guàrdia Civil, 
escorcolla durant hores les dos empreses de 
l'Ajuntament en el context de la investigació 
d'una trama de CiU de tot Catalunya on 
presumptament desviaven diners públics per a 
les arques del partit.  Cal recordar que ja el 
2012 Jordi Jordan va denunciar importants 
irregularitats comptables a Gumtsa arran d'un 
informe de l'interventor municipal. 

2.- La resolució de l'anterior projecte 
de piscines a l'Oficina Antifrau.   
 
El govern de Ferran Bel també està investigat 
per l'Oficina Antifrau de Catalunya per haver 
deixat marxar sense pagar cap tipus 
d'indemnització a l'empresa que havia de 
construir les piscines faraòniques projectades 
per CiU. L'empresa va destruir les actuals 
piscines d'estiu, però mai va iniciar les obres 
de les noves, incomplint clarament el 
contracte segons el qual havia de pagar una 
important indemnització que mai va fer 
efectiva a l'Ajuntament. 
 

3.- La contractació de personal i de 
serveis a l'hospital de Jesús a fiscalia.  
 
El centre sanitari de Jesús, que forma part de 
l'Ajuntament ha estat denunciat a  la fiscalia per 
Movem Tortosa atès que hi ha indicis de 
contractacions irregulars de personal i de serveis 
de l'hospital efectuades sense concurrència 
pública, tal i com marca la llei, per garantir la 
igualtat d'oportunitats tant a persones com 
empreses. 
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MOVEM TORTOSA RECLAMA UN PLA ESTRATÈGIC PER A 
LA NETEJA PERÒ EL TÀNDEM BEL-MONCLÚS EL REBUTJA 
 
El Grup Municipal de Movem Tortosa 
també reclamava que es realitzés un 
estudi independent per analitzar si seria 
més econòmic  remunicipalitzar el servei 
de neteja enlloc de tornar-lo a 
privatitzar per als propers 10 anys com 
a mínim, però el govern de CiU i 
Esquerra ho va rebutjar sense cap 
justificació.  
 
 
 

 
1.-Millora la neteja dels carrers i places de manera consensuada amb els veïnat de 
tots els diferents barris. 
 
2.-Estudi independent per conèixer avantatges econòmics i de servei per si es tornés 
a fer públic el servei enlloc de donar-lo a una empresa privada (molts ajuntaments ho 
estan fent). 
 
3.-Neteja dels solars públics i privats, identificant-ne la seua distribució.  
 
4.-Instal·lació de papereres suficients en tots els barris i, afegint-hi els cendrers, per 
evitar tirar burilles al sol. 
 
5.-Incidir de manera periòdica i sostinguda en campanyes de sensibilització al 
conjunt de la població. 
 
6.-Aplicació d’alguns dels plans d’ocupació com agents cívics per educar als incívics 
que embruten. 
 
7.-Creació del telèfon verd per crear un servei de recollida de residus 
voluminosos i andròmines de manera  personalitzada i gratuïta perquè no es deixin 
fora dels contenidors i puguin ser portats a la deixalleria municipal.  

Grup Municipal de Movem Tortosa 

QUINA PROPOSTA DEFENSÀVEM? 
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EL GOVERN “AMIC” DE LA GENERALITAT DESTINA 
200.000 EUROS MENYS A TORTOSA QUE L’ANY 2016 
 
La Generalitat de Catalunya, governada per Convergència i ERC, teòric govern aliat de Bel-
Monclús, ha destinat 200.000 euros menys en el pressupost del 2017 per a la ciutat de 

Tortosa.  Així ho va denunciar Jordi Jordan en el debat 
dels pressupostos municipal en veure que les inversions 
per part del govern català disminuïen en més de 
200.000 euros. En aquest sentit,  Jordi Jordan va 
denunciar la poca sensibilitat del govern de 
Puigdemont vers Tortosa: “enlloc de tenir una 
discriminació positiva amb la nostra ciutat i 
comarques, ens fan tot el contrari, destinen 
menys recursos dels que ens toquen”.  
En aquest sentit, Movem Tortosa, ha fet arribar al 
Parlament de Catalunya una sèrie de esmenes, a partir 

del grup CSQEP, perquè siguin incorporades al pressupost de la Generalitat del 2017 com 
són partides per a la rehabilitació del call jueu, Sant Jaume i Barri del Castell, un segon pla 
d’industrialització a les Terres de l’Ebre o una partida, entre altres,  per a l’inici del 
desenvolupament del Pla Director de Muralles de Tortosa que resta encallat des de fa anys.  

MOVEM BÍTEM RECLAMA LA DELIMITACIÓ I 
FITACIÓ DEL TERME 
 
L’EMD de Bítem va ser creada el 2010 i, a hores d’ara, encara no té delimitat 
el seu terme, la qual cosa porta reclamant, des de fa temps, el regidor de 
Movem a l’EMD de Bítem, Òscar Carles. En aquest sentit, el regidor ha recor-
dat que encara falten constituir les comissions de l’Ajuntament de Tortosa i 

de l’EMD de Bítem per tal de fer realitat la delimitació definitiva del terme, fet que afecta al 
dia a dia de la població, sobretot pel que fa relació a la gestió forestal.  És per aquest fet que 
Carles ha tornat a reclamar al president de l’EMD de Bítem sobre aquesta qüestió insistint 
que no es pot esperar més temps a una qüestió que hauria d’estar resolta des de fa anys. 

RAMON PUJOL, DE MOVEM JESÚS, ACONSE-
GUEIX MILLORES PER A L’EMD DE JESÚS 
 
La població de Jesús, amb uns 3800 habitants, és la més gran del municipi 
de Tortosa. Movem hi té un representant, el regidor Ramon Pujol, que és a 
l'oposició en una Junta Veïnal d'un govern amb majoria absoluta de CIU. 
Durant el 2016 la confluència d'esquerres a Jesús ha proposat algunes millo-

res reclamades per la ciutadania com la col·locació d'una tanca de protecció a les voreres 
existents entre Jesús i la plaça de la Corona d'Aragó, a Tortosa, coneguda popularment com 
la dels Quatre Camins . La proposta ha estat presentada per la perillositat existent per als 
vianants a causa de la forta densitat de trànsit de la zona.  
Per altra banda, Movem Jesús, i de cara els pressupostos del 2017 també ha reclamat que 
s'acabin les obres de coberta del cementiri del poble i, finalment, ha proposat la instal·lació 
d'un parc infantil en una de les places de l'EMD, projectes que han estat acceptats pel govern 
de l'EMD. 
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MOVEM INICIA UNA CAMPANYA A TOTS ELS BARRIS PER 
RECOLLIR L’OPINIÓ DELS TORTOSINS I TORTOSINES 
 
El Centre-Nucli Antic, Santa Clara i el Ras-
tre han estat els primers en evaluar l’estat 
dels seus barris. El gener i febrer ho farà 
Remolins.  
 
Dins de la campanya Movem els Barris, els veins i 
veines suspenen la gestió municipal al seus barris. 
Dels 8 punts avaluats, la manca d’oportunitats labo-
rals, el manteniment de l’espai públic i la neteja, no 
arriben a assolir un 3. L’únic aspecte que gairebé 
aconsegueix l’aprovat és la seguretat. 
Així mateix, els altres aspectes avaluats, enllume-
nat, mobilitat, activitat comercial i carrers es mouen 
entre el 3 i el 4. 
 
Els objectius són conèixer millor les problemàtiques de cada barri, fer arribar la veu de la 
ciutadania en els plens de l’Ajuntament i, sobretot, elaborar -amb l’aportació de les idees de 
la gent-  un programa electoral per poder guanyar les eleccions municipals el 2019. 
Així, durant els mesos de novembre i desembre,  el treball s’ha centrat en els barris del 
Centre, Santa Clara i Rastre, mentre que al gener i febrer es centrarà a Remolins. La 
ciutadania que vulgui participar pot fer arribar aquesta pàgina d’aquesta revista en les 
diferents parades o directament entrar a la pàgina web de movemtortosa.cat indicant de 
quin barri és. Durant la resta del 2017 Movem Tortosa anirà visitant tots els barris i pobles 
del municipi. 

movemtortosa.cat        @movemtortosa       movem.tortosa        movemtortosa          movemtortosa@gmail.com 

Carpa a Sant Blai el 22 de desembre 
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Al gener i febrer, MOVEM REMOLINS! 

 
 

DISSABTE 18 DE FEBRER DE 2017 PEL MATÍ: 
Carpa de recollida de propostes i queixes 

Cantonada de la Rambla Felip Pedrell amb carrer 
Costa dels Capellans 

 Puntua i fes propostes de Remolins entrant al web movemtortosa.cat o entregant el 
pamflet que hi ha a sota a la carpa que s’instal·laràal teu barri 
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