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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
05 / 2017

ASSISTENTS

Alcalde president:
BEL ACCENSI, FERRAN

Regidors i regidores:
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA
BEL SALVADÓ, CRISTINA
DALMAU SÀLVIA, FRANCISCO JAVIER
FERRÉ FANDOS, ALFREDO 
GALIANA LLASAT, CINTA
GIRÓN CARRILLO, CRISTINA
JORDAN FARNÓS, JORDI
LEHMANN MOLES, EMILI
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP
del PINO HOMEDES, JOAQUIM 
QUERALT MORESO, DOLORS
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER
ROIG MONTAGUT, ENRIC
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO 
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS

Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI

Han excusat la seva assistència:
BEL GUERRERO, DOLORS
de la VEGA CARRERA, MANEL

Tortosa, essent les setze hores del dia  vint-i-vuit
d’abril  de  dos  mil  disset,  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 sota el següent

ORDRE DEL DIA

SERVEIS AL TERRITORI 

Únic - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial del projecte bàsic i executiu acompanyat del cor -
responent estudi bàsic de seguretat i salut, i legalització d’instal·lacions, de l’obra “Construcció complex
esportiu piscines”.

*-*-*

La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar el punt inclòs a l'ordre del dia:
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SERVEIS AL TERRITORI

Únic.  DICTAMEN  PROPOSTA  D’ACORD  D’APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PROJECTE  BÀSIC  I  EXECUTIU
ACOMPANYAT  DEL  CORRESPONENT  ESTUDI  BÀSIC  DE  SEGURETAT  I  SALUT,  I  LEGALITZACIÓ
D’INSTAL·LACIONS DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ COMPLEX ESPORTIU PISCINES”.

Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“  Vist que en data 11 de gener de 2017 es va signar el contracte per la redacció del projecte bàsic i
executiu acompanyat del corresponent estudi bàsic de seguretat i salut; legalització d’instal·lacions; i
l’execució  de  l’obra  “Construcció  complex  piscines”  entre  l’Ajuntament  de  Tortosa  i  l’empresa
adjudicatària, Benito Arnó e Hijos, SAU.

Vist que en data 5 d’abril de 2017 va tenir entrada a l’Ajuntament dos exemplars del projecte bàsic i
executiu, dos de l’estudi de seguretat i salut i dos de la legalització de les instal·lacions de climatització,
baixa tensió i gas, i un CD en format PDF, redactats tots ells pel despatx d’arquitectura i urbanisme
integrat pels arquitectes Ferran Bonanza i Querol, i Òscar José i Gonzalvo. 

Vistos  els  informes  emesos  en  data  21  d’abril  de  2017 per  la  direcció  de l’obra  i  per  l’arquitecte
municipal.

De conformitat amb el que disposa l'article 37 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Dictaminada la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori, de data
24 d’abril de 2017, amb els vots favorables dels grups municipals PDeCAT i ERC i l’abstenció dels grups
municipals del PSC, CUP, PP i MT-E.

Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD:

Primer - Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu acompanyat del corresponent estudi bàsic de
seguretat i salut, i legalització d’instal·lacions de l’obra “Construcció complex esportiu piscines” quin
pressupost d’execució per contracta ascendeix, IVA inclòs, a la quantitat de 4.823.939,10 euros.

Segon - Sotmetre l’esmentat projecte amb tota la documentació tècnica al tràmit d'informació pública
pel termini de 30 dies hàbils comptadors des de l’endemà hàbil a la darrera de les publicacions del
corresponent  anunci  al  BOPT i/o  diari  de  premsa  periòdica  durant  el  qual  es  podran  formular  les
al·legacions o reclamacions que es considerin oportunes.

Tercer - Sol·licitar informe a la Direcció General de Prevenció d’Incendis i Salvaments del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, i al Consell Català de l’Esport del Departament de Presidència
de la Generalitat de Catalunya.

Quart -  L’aprovació  definitiva  del  projecte  restarà  supeditada  al  contingut  dels  informes  a  emetre
sol·licitats, així com a que es complementi la documentació que s’aprova inicialment en base a l’informe
emès per l’enginyer industrial, Ramón Navés Sellart i l’arquitecte Antoni Bosch Miquel, adjudicataris de
la direcció de l’obra, conforme el següent:

1 - Justificar tècnicament mitjançant una memòria i amb aportació de documentació complementària
sobre els canvis introduïts en les característiques dels materials i/o processos constructius en relació
amb la proposta incorporada en la licitació de l’obra.

2 - Completar aquells aspectes de les diferents partides d’obra i aspectes constructius relacionats en
l’informe emès per la direcció de l’obra.
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3 -  Completar  la  documentació  aportada amb la  incorporació  del  projecte  en format BIM (Building
Information  Modeling),  adjuntant-se  plànols  en  format  AUTOCAD  i  PDF,  i  estat  d’amidaments  i
pressupost en format editable TCQ, així com la resta de documents també en format editable, i dos
còpies signades del projecte en paper.

Cinquè - Notificar el present acord a l’empresa Benito Arnó e Hijos, SAU. ”

*-*-*

Intervenció de la Sra. Roigé
Per exposar la proposta pren la paraula la portaveu i regidora del grup municipal del PDeCAT, senyora
Meritxell  Roigé i  Pedrola:  Gràcies alcalde,  regidores,  regidors,  avui,  com saben, portem a aprovació
d’aquest plenari l’aprovació del projecte bàsic i executiu de la construcció de la nova piscina i complex
esportiu.

És, com saben, una obra que ja es va adjudicar i que al llarg d’aquests primers mesos de l’any el que
hem fet ha sigut redactar el projecte executiu com a tal i, per tant, avui el portem ja a aprovació.

A partir d’avui es començarà la publicació, l’exposició al públic, i un cop finalitzada l’exposició al públic,
s’aprovarà  definitivament  i,  per  tant,  ja  es  podrà  procedir  a  l’inici  de  les  obres,  que  calculem
aproximadament a finals de juny, aproximadament preveure quan fem ja l’aprovació definitiva.

El complex, con saben, està format per una piscina de 20 x 25, de 10 carrils de 2 metres, amb un espai
exterior de solàrium, una altra piscina adjunta de 6 x 12,5, de metro vint de profunditat, per tal de fer-hi
dintre activitats d’aiguagim, també una zona wellness i d’un circuit d’aigües, de bany de vapors, sauna,
dutxes bitèrmiques,  també amb unes graderies  i,  a  la  vegada,  hi  ha  6 vestidors,  hi  ha una planta
superior que contempla també el conjunt de la instal·lació en quant a gimnàs, sala fitnes i tres sales
polivalents.  I  a  la  vegada,  també  el  complex  es  complementa  amb  4  pistes  de  pàdel  situades  a
continuació de la zona on estan situades les piscines.

Per tant, aquest és un projecte que, con saben, és molt necessari per a la ciutat i, per tant, avui el que
fem ja és aquest pas d’aprovar el projecte executiu a partir de la seva adjudicació de l’obra i, per tant, ja
en breu, en poques setmanes podrem iniciar aquestes obres.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores,  regidors, jo voldria fer una petita
introducció explicant, molt sintèticament, la postura meva en tot el tema de les piscines, no?

Jo  vaig  romandre  en la  taula,  diguéssim,  de negociacions –que s’ha mort  de  consumpció  natural,
pràcticament– perquè tinc sempre el plantejament de que més val poc que no res, no? Jo, dons bé, jo
crec que soc possibilista i tirem endavant, a veure què aconseguíem per a Tortosa i per a la ciutadania
tortosina. 

En totes les votacions o en totes les opinions jo vaig mostrar una postura d’abstenció, ni sí ni no, donem
confiança a l’equip de Govern per a que ell vagi elaborant una proposta que, bé, ens satisfaci al final.
Final que ara, en aquest moment, estem ja plantejant-nos, no?

Dit això, jo el primer que noto, o el que noto, el que em sona més del projecte és el detriment de la
qualitat  d’aquest projecte en relació amb la qualitat  o amb l’entitat  o amb les característiques del
primer projecte. La qualitat, per a mi, ha baixat molt radicalment i d’una forma, per tant, molt important.

Per a mi el problema d’aquest projecte que ara anem, o no, a aprovar és de no està sols amb el tema de
les instal·lacions, que com molt bé ha exposat també la regidora..., bé, per a mi ja estan bé i, d’alguna
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forma, són la demostració de la qualitat de l’obra que es pretén fer, no està –insisteixo– tant en el tema
de les instal·lacions com el tema de la piscina en sí.

La piscina, com s’ha dit ara, passa d’uns metres, de 50 metres a 25 metres. Això és molt important en
relació amb la qualitat que volem donar-li a unes instal·lacions esportives per a una ciutat, insisteixo,
una ciutat  com és Tortosa.  Des  del  punt  de vista  esportista,  de  futur  dels  esportistes  de  Tortosa,
rebaixar aquesta dimensió de la piscina és importat.

L’amplada i la profunditat tampoc no són exactament les que demana la Federació Internacional de
Natació Amateur per homologar o poder homologar les marques de competicions de natació, no? 

Cert és que hi ha una sèrie de complements a la piscina –aiguagim, saunes i tal– que estan molt bé i
que jo això no ho discuteixo.

Aquesta amplada, aquesta reducció de l’amplada –on jo em centro– afecta també molt directament a
totes  aquelles  activitats  complementàries  que  puguin  fer-se  en  aquest  conjunt  esportiu:  horaris,
capacitat dels carrils, capacitat d’ús per part del usuaris, tot això es veu afectat per la dimensió de la
piscina.

No sols això, sinó que jo veig aquí que l’import inicial –ja veurem si final– de quatre milions vuit-cents i
escaig euros s’haguessin pogut, per exemple, si des de fa 7 anys pràcticament que no tenim piscina,
des  de  l’any  2011  –maig  del  2011,  un  poc  abans,  no?–  doncs,  si  haguéssim  aprovisionat  unes
quantitats anuals potser ara no haguéssim tingut que anar a demanar un préstec bancari per poder
finançar l’obra que estem aquí decidint si aprovem o no aprovem.

Les capacitats de les grades, que més o menys són 240 persones, tampoc és que sigui molt adient per
esdeveniments com campionats de lliga provincial o de Catalunya, no?, que demanen més llocs per a
que els assistents puguin participar en els esdeveniments, no?

Hi  ha  també problemes  de  manteniment,  no?,  per  exemple  el  tema  de  solucions  ecològiques  per
mantenir la piscina i les instal·lacions: que si calderes de biomassa, que si plaques solars.

I per últim, hi ha també un plantejament que s’ha fet i es fa per part d’altres grups municipals d’aquest
Ajuntament, que si tenim o no tindrem piscina descoberta. De fet, no la tindrem. Tindrem una piscina
coberta de dimensions més petites que les que inicialment es van proposar l’any 2011, però no tindrem
una piscina descoberta, encara que es pugui obrir als laterals la piscina coberta per a que la gent surti,
s’esbargeixi per fora, amb una gespa, etc., i d’això. Però no la tindrem.

Jo crec que el tema de la piscina, i ja no tant de les instal·lacions esportives que es plantegen, de la
piscina, afecta especialment –torno a dir  i  repeteixo– a la qualitat del projecte. I,  en conseqüència,
afecta decisivament a les generacions futures d’esportistes tortosins i no tortosins, sinó la gent que
vulgui anar allí a practicar esport.

Aquests usuaris de futur, aquests ciutadans i ciutadanes tortosines, o no, que vulguin utilitzar aquestes
instal·lacions  es  veuen mancats  de possibilitats  esportives  perquè la  mateixa  instal·lació  no  està  a
l’alçada que tindria que estar. I torno, insisteixo, no globalment sinó en l’aspecte concret de les piscines.

I és trist que tinguéssim que retardar uns anys fins aquella època en què Tortosa i els seus dirigents van
aconseguir  tenir  unes  instal·lacions  esportives  i  sobretot  una  piscina  que  estava  a  l’alçada  el  que
s’esperava i l’alçada del seu futur. És trist que tiréssim enrera, no?

El meu plantejament seguint essent –i ja ho avanço– d’abstenció. I per què d’abstenció? Doncs, perquè
no crec que tinguéssim que seguir o entrar en polèmiques i més polèmiques, com altres temes que sols
polemitzem i no anem cap endavant, no?

I, segon, amb aquesta abstenció jo envio a l’equip de Govern un desig. Un desig de que siguem capaços
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de ficar seny en aquest tema i transmetre aquest seny que Tortosa com a ciutat i la ciutadania tortosina
ens està demanat.

Abstenció que també es basa en traslladar la  meva confiança a l’equip de Govern per a que sigui
receptiu a aquestes crítiques, consideracions, suggeriments que acabo de fer i les fiqui en pràctica en la
mesura del possible.

Per tant, torno a insistir, el meu plantejament serà d’abstenció.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau, per la seva abstenció. Som
receptius a qualsevol suggeriment. 

Tanmateix, quan deia vostè i em mostrava la disconformitat en la qualitat i centrava la qualitat en quant
a l’amplada, la fondària i la longitud de la piscina, dir-li que ara això no es decideix. Això es va decidir en
el seu moment quan es va licitar el projecte. Es va licitar projecte i obra. I en aquell vam consensuar,
vam parlar que, tots, en un model de.....

Jo després els hi cedeixo la paraula, eh, però...., i no vull generar cap polèmica afegida, senyor Dalmau,
vostè s’absté com es va abstenir l’altra vegada i res a dir, agraïts. Ara, quan diu que no està d’acord
amb la longitud, la fondària o l’amplada, i si això està homologat o no per a un campionat provincial jo
no ho discutiré, això la Federació ho diu, ho diu Esports, etc., etc. Però en quant a les dimensions, això,
en tot cas, el moment processal era un altre, no ara, perquè ara això no es pot canviar, perquè ja es va
adjudicar. I l’únic que fem és que aprovem el projecte. I, en tot cas, les competicions.....

Jo, si vol, això un dia ho parla amb els regidors o amb mi mateix i li expliquem com el Consell Català ho
homologa, la Federació, etc., etc. I en tot cas, repeteixo, agraït de la seva abstenció. 

I en quant a aquestes discrepàncies, si realment teníem que solventar-les...., no és falta de voluntat ara,
és que ara no podem ni volem. Ni volem a aquestes altures. És a dir, la dimensió de la piscina ja es va
tancar prèviament i jo crec que al final tothom coincidíem que a tots ens hagués agradat una piscina de
50 metres però no ens la podíem permetre. Només era aquesta matisació.

Repeteixo, agraïment per la seva abstenció. 

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bona tarde. Bé, nosaltres celebrem que ja era hora, més de 6
anys després de que es deixés als tortosins i tortosines sense una piscina d’estiu que, sembla ser, es
comença a posar fil a la l’agulla. És un peatge molt car per una promesa electoral i pel fet d’haver
presentat una obra amb l’ànim de guanyar vots. Ho lamentem, i que hagi sigut aquest peatge de 6 anys
per a que vostès tingueren més vots.

També volem fer una sèrie de reflexions, és a dir, tenim en aquests moments una piscina que ja no
hauria d’existir, en la que els usuaris i usuàries es queixen de la temperatura ambient que hi ha a la
piscina,  de la  temperatura  de l’aigua,  de l’estat  dels  vestidors,  fins  i  tot  d’éssers  vius  que no van
precisament a la piscina a banyar-se i que no són molt agradables de veure. 

També dir que la seva mala gestió i planificació en aquest tema de la piscina ens està costant diners
perquè cada any els usuaris i les usuàries de la piscina baixen per les males condicions de la piscina,
marxen a altres complexos esportius del territori i, per tant, hi ha menys ingressos de quotes. I això es
deu a que, bé doncs, la piscina que hauria d’estar acabada fa anys encara està per fer.

Però encara direm més. És que al 2016 la mala planificació –i amb això no volem responsabilitzar al
seu soci de Govern, el responsabilitzem a vostè i el seu partit–, la mala planificació al 2016 ens va
costar 25.000€. 25.000€ que va costar instal·lar una nova coberta a la piscina coberta, que ara quan
tirem la piscina desapareixerà. O sigui, 25.000€ tirats a la basura per la mala planificació, i creiem que
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això també s’ha de saber.

Però sobretot nosaltres no votarem a favor perquè tot el relacionant amb la piscina naix de la manca de
voluntat per arribar a un consens. Nosaltres podíem haver entès que al final no s’haguera arribat a un
consens, però és que resulta que amb el model de piscina que s’ha triat no s’ha intentat, ni tan sols,
arribar a un consens amb entitats i amb grups municipals. I això nosaltres ho lamentem perquè pensem
que les  obres  de  ciutat,  les  obres  que  han de  perdurar  en  el  temps,  doncs,  estaria  molt  bé  que
s’intentés,  com a mínim s’intentés arribar  a un cert  consens de ciutat.  Per  això el  nostre vot serà
negatiu.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Rodríguez. En tot cas, el consens s’ha
intentat. Després, si s’ha trobat o no s’ha trobat....

Vostè ha esmenta entitats. Nosaltres amb el tema d’entitats en aquest àmbit ens hem circumscrit a les
de l’àmbit esportiu, això és veritat. 

I  amb els grups municipals,  el  model de piscina naix  de l’anterior mandat.  Van haver alguns grups
municipals que van voler participar, altres no. I és veritat de que s’hagués pogut intentar ampliar, però
estem retardant –i amb això coincideixo amb vostè que s’està retardant– moltíssim aquest projecte i,
per tant, el que havíem de fer era intentar fer-lo el més ràpid possible, amb aquells grans paràmetres
amb els quals tots estàvem d’acord, que essencialment eren les dimensions de la piscina i les activitats
complementàries entorn a la piscina. Desprès, si hi ha una pista de pàdel o no la hi ha, o si n’hi ha una
de més o de menys, doncs, en això entenc que poguéssim absolutament discrepar. Però en tot cas,
moltíssimes gràcies.

Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, avui el Govern municipal ens porta l’aprovació per part del plenari, en un Ple extraordinari, el
dictamen de la  proposta  d’acord  d’aprovació  inicial  del  projecte  bàsic  i  d’execució  acompanyat  del
corresponent  estudi  bàsic  de  seguretat  i  salut,  i  legalització  d’instal·lacions  de  l’obra  “Construcció
complex esportiu piscines”.

És ben sabuda la nostra posició respecte al  projecte de les piscines,  tal  i  com ja vam exposar en
diverses sessions plenàries i que resumiré:

El  passat  7  de març de 2016,  en la  que ens van presentar  l’aprovació  per  la  plurianualitat  de la
construcció de les piscines al 2016, 2017 i 2018, així com l’aprovació de la modificació pressupostària
–al voltant de 600.000€– per al complex de piscines per a l’any 2016, en aquell moment ja vam votar
en  contra  perquè  tornaven  a  començar,  per  a  nosaltres,  la  casa  per  la  teulada  i  van  fer-ho
precipitadament. I no hi havia una piscina descoberta d’estiu. I amb un model de finançament que no
compartim. Tot i a l’espera de poder valorar el projecte.

El passat 21 de juliol de 2016, en què ens van presentar l’aprovació de l’expedient de contractació per
a la redacció del projecte i l’execució de l’obra, també nosaltres vam votar en contra per les mateixes
raons: perquè és un projecte que no és per a tots els tortosins i tortosines en no disposar de la piscina
descoberta d’estiu i amb un model de finançament que no compartim.

El passat 30 de desembre, en què ens van presentar l’aprovació de l’adjudicació del contracte per a la
redacció del projecte bàsic i la construcció de les piscines, també legalització d’instal·lacions i l’execució
de l’obra, ens vam abstenir perquè es tractava d’adjudicar a una de les empreses amb un procés, que ja
la vam votar en contra al març i al juliol.

En tots aquests anys de procés ha estat ben sabuda i manifesta la nostra posició des de l’inici de la
tramitació de l’expedient del present projecte “Complex de les piscines” i per això en aquesta ocasió el
Govern tampoc comptarà amb el nostre suport, el suport del grup municipal dels socialistes.

-  Pàg. 6 / 11 -           JACE / sbh



Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

www.tor tosa.cat

                               

Perquè com ja hem manifestat en diverses ocasions –tornem avui a fer-ho aquí–, creiem que aquest
projecte no és el projecte de piscines que necessita Tortosa, que necessiten els tortosins i tortosines. Un
projecte que no és un model de piscines per a Tortosa i que necessita, bàsicament, com he dit perquè
no  té  una  piscina  descoberta  d’estiu,  recreativa  d’estiu.  I  no  tornarem  a  entrar  avui  en  altres
consideracions llargament debatudes en aquest plenari.

Ja ho vam manifestar en conèixer l’estudi previ, tot esperant una rectificació o modificació per part de
l’equip de Govern. Però lluny d’això, vostès segueixen amb la seva idea i deixant als tortosins i tortosines
sense la possibilitat de gaudir d’una piscina recreativa d’estiu on pares, mares, iaios, iaies, xiquets i
xiquetes puguin el que es diu ‘prendre el bany’ a l’estiu a Tortosa.

Perquè no tothom disposa d’una piscina privada o comunitària o no tothom pot  desplaçar-se a les
piscines descobertes dels pobles i pedanies.

Perquè per molt que es defensi que hi ha una piscina que pot obrir-se en un dels seus laterals, que hi ha
una part exterior on poden prendre el sol, això, això, això no serà mai una piscina descoberta.

Però no. Vostès prefereixen prioritzar –com també han dit en aquest plenari en altres ocasions– les
pistes de pàdel –un esport respectable,  com tot,  però minoritari– abans que permetre que la gran
majoria dels ciutadans i ciutadanes puguin banyar-se a l’aire lliure i gaudir-ne en família.

En qualsevol cas, ara ja estem aquí, i després de més de 7 estius –com ja s’ha dit també en aquest
plenari– sense piscines. I després d’un llarg camí de despropòsits i falses promeses, en el que voldria
recordar molt resumidament alguns dels episodis:

El  nostre  equip  va  manifestar  el  seu  desacord  en  la  resolució  del  contracte  de  les  piscines  amb
l’empresa adjudicatària en el seu moment –el projecte dels 22 milions d’euros–, la mateixa que va
deixar sense aparcament el Rastre però sí que es va endur els beneficis de la zona blava i de la seva
ampliació.

Van enderrocar  les piscines poques setmanes abans de les eleccions municipals del mes de maig de
2011, deixant a la ciutat sense piscines més de 7 anys.

Van presentar en campanya electoral al 2015 un projecte amb l’instrumentalització política, que en
aquell moment ja vam denunciar, presentant un projecte que s’havia fet des de l’Ajuntament.

Van dir, a l’octubre de 2014, que abans de finals de 2015 es licitaria la redacció del projecte. Després
hem vist que no ha estat així, que s’ha fet el projecte i que el projecte s’ha encarregat amb l’obra i s’ha
adjudicat l’execució abans de tenir el projecte.

Van, vostès, anunciar al PAM que les piscines es farien al 2016 i 2017. 

Van aprovar la plurianualitat del projecte per a que es construeixi entre 2016 i 2017 i 2018, cosa que
nosaltres entenem que és començar la casa per la teulada.

Van portar a aprovació un expedient amb la previsió d’iniciar les obres dintre de 2016, concretament al
novembre, cosa que tampoc ha estat així.

I vam assistir, finalment, a una escenificació mediàtica sobre quina empresa seria l’adjudicatària de la
construcció, amb comunicats de premsa avui anunciant l’adjudicació a una empresa, demà a una altra i
que, finalment, es va adjudicar a l’empresa que en la proposta inicial de la Mesa estava la cinquena o
en la quarta posició en quant a puntuació.

Tant de bo, finalment tot vagi endavant perquè el nostre grup desitja que els tortosins i tortosines tornin
a  tenir  les  piscines  en  funcionament  el  més  prompte  possible.  Però  en  qualsevol  cas,  les  obres,
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malauradament, contràriament al que va dir la regidora en comissió fa mesos, no van començar a finals
de 2016 i tampoc van començar al 2011 ni al 2015, com van prometre. Ja veurem, espero que, com ha
dit la regidora, comencin a finals de juny de 2017.

Suposem  que  finalment  –i  esperem-ho  així–  tot  anirà  endavant,  però  lamentem  que  es  continuï
endavant amb un projecte que no és per a tots els tortosins i tortosines i que no disposa d’una piscina
descoberta d’estiu i que podria fer-se amb un altre model de finançament.

Per això i tal com hem avançat al principi, el nostre grup no donarà suport a la proposta d’aprovació
inicial del projecte bàsic i d’execució  acompanyat del corresponent estudi bàsic de seguretat i salut, i
legalització d’instal·lacions d’obra  de la construcció del complex de les piscines i, per tant, el nostre vot
serà en contra per tot el que he exposat. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig. Coincideixo amb vostè, no entrarem
a discutir qüestions que ja hem discutit llargament aquí al Ple.

Sí que vostè ha introduït una matisació no crítica, però deixant així de ‘bé, jo no discuteixo el tema de
les pistes de pàdel....’. Les pistes de pàdel –jo ara no tinc aquí les xifres– poden..., és absolutament, no
complementari: complementari del complementari, poden tenir un cost que deu d’estar sobre l’1% o 1 i
mig, no en tinc ni idea, ho tindran vostès detallat al projecte i, per tant, allí ho poden consultar. Vull dir
que aquest no és un projecte de pistes de pàdel. 

Aquest  tipus  d’instal·lacions,  les  globals,  igual  com porten  adjuntes,  doncs,  sales  per  fer  activitats
dirigides, un gimnàs, etc., etc., també porten –per ocupar alguns espais que van exactament colindants
amb l’institut– hi ha dos o tres pistes de pàdel, no recordo ara exactament, però el percentatge sobre el
pressupost és simplement testimonial. Moltíssimes gràcies.

Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, bé, ens trobem una
vegada més en un altre pas per a la construcció d’aquesta nova piscina que, com ja s’ha dit avui aquí,
fa molts anys que s’ha de construir a l’estadi municipal de la nostra ciutat. I concretament, avui votem
l’aprovació del projecte bàsic i executiu d’aquesta nova piscina.

Abans d’explicar el raonament del posicionament del grup municipal de Movem Tortosa voldríem, com
hem vingut fent durant aquests últims anys, fer dos reflexions al respecte, dos elements que per al
nostre grup són important a l’hora de posicionar-nos en relació al vot.

El primer és el procés que hi ha hagut durant tots aquests anys a l’hora de tirar endavant la construcció
de la nova piscina. I en segon lloc, com finalment ha quedat aquest nou projecte que avui fem, una
vegada més, un altre pas en la seva construcció.

Pel que fa al primer element i, per tant, al procés, des de Movem Tortosa considerem que ha sigut un
autèntic desastre la manera en què s’ha tirat endavant la construcció de la nova piscina, tant l’actual
com, sobretot, l’anterior projecte. I en aquest sentit hem de recordar –també s’ha dit avui aquí– que en
el seu dia va ser un projecte que es va tirar endavant per part del Govern de manera unilateral, sense
buscar el consens, com a mínim, amb el nostre grup, tot i que també en el seu dia el nostre grup va ser
el més bel·ligerant a l’hora d’explicar que l’anterior projecte era un projecte faraònic, un projecte que no
anava enlloc i que era un projecte que, com malauradament el temps ens ha donat la raó, va passar a la
història i, per tant, ma i es realitzarà.

En aquest sentit, també hem de recordar que les pràctiques després per tirar endavant aquell projecte,
des del nostre punt de vista, no van ser les correctes. Tothom recorda dies abans de les eleccions
municipals  com es va  enderrocar,  entenem des del  nostre  punt  de vista  de manera populista,  les
piscines exteriors de l’estadi  municipal.  I  des de llavors fins avui  dia,  com alguna vegada hem dit,
sembla que hagi caigut una bomba al mig l’estadi. I allò genera, evidentment, una mala imatge a la
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nostra ciutat i, evidentment, al nostre estadi.

I més enllà d’això i després d’haver estat molts anys paralitzat, sense saber el què acabaria passant
amb aquell  projecte,  tot  i  que vam insistir  moltíssimes vegades, també volem recordar avui  que la
resolució de l’anterior projecte, des del nostre punt de vista, no es va fer de manera correcta. I també
avui hem de recordar que ho vam portar a l’Oficina Antifrau per a que s’estudiés si es va fer de manera
correcta o no.

Per tant, com deia, des del punt de vista del procediment que ens ha dut a l’actual projecte de piscines,
des  de  Movem Tortosa  considerem,  com ja  hem dit  moltes  vegades  i  com molta  gent  de  Tortosa
coincideix, ha sigut un autèntic despropòsit, un autèntic desastre.

I en segon lloc, el que també volem fer avui la reflexió és l’actual projecte. Finalment, el nou projecte
que avui continuem fent passos per a que es tiri endavant.

És cert i així ho hem reconegut, i penso que també és positiu que ho diguéssim com a primer grup de
l’oposició, que finalment s’ha redimensionat el projecte, que és un projecte més realista. Però també,
també, hem de dir que no s’ha fet des del consens perquè moltes de les nostres propostes no s’han
tingut en compte, sobretot tot el tema relacionat amb el tema energètic.

En aquest sentit, vull recordar que des de Movem Tortosa vam defensar el fet de que energèticament
fos aquesta piscina amb l’energia de la biomassa, com tantes d’altres pioneres hi ha al nostre país. I
aquí a Terres de l’Ebre tenim la piscina de la Sénia, que és amb energia de biomassa.

I, tot i que Esquerra Republicana i Convergència i Unió ho prometien a les eleccions municipals que
també tirarien endavant la piscina des del punt de vista energètic amb aquesta biomassa, finalment la
realitat  ha sigut  que no,  que s’ha optat per  una altra solució que no satisfà el  que el  nostre grup
municipal defensa i creu, tenint en compte els exemples que els hi he posat a nivell del nostre territori i
a nivell del nostre país.

També, evidentment, –ja s’ha dit– el fet de com s’ha gestionat tot aquest projecte el que farà serà
deixar-nos només amb una piscina perquè es va enderrocar la de fora, l’exterior, quan no hauria d’haver
sigut necessari si les coses s’haguessin fet bé.

Però tanmateix, i tenint en compte que aquesta és una de les reclamacions, entenem, més importants
de la ciutadania, també una de les reclamacions del Club Natació de Tortosa –com és absolutament
lògic–, des de Movem Tortosa no volem posar pals a les rodes, ja ho hem dit en altres ocasions. No
compartim –ja ho he dit– ni el procés ni el projecte final, però també entenem que votar en contra seria
un contrasentit. I és per això que des del nostre grup municipal votarem abstenció, tenint en compte les
consideracions que els hi he dit en la meva exposició. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan. També molts gràcies per la
seva abstenció.

Tampoc no reproduirem ja debats amb el tema energètic. Ja ho sap, li vam donar explicacions, per tant
no insistiré. L’únic que recordar-li  –era el seu grup en aquell moment– però que respecte al projecte
anterior que no hi havia consens, jo dir-li que el projecte anterior, sempre que es va portar aquí al Ple,
sempre  es  va  votar  per  tothom  a  favor  amb  l’única  abstenció  en  aquell  moment  d’Iniciativa  per
Catalunya. Però, vull dir, tenia més consens que aquest, segur. Perquè tothom havia votat a favor.

Després la gestió i, evidentment, nosaltres assumim la màxima responsabilitat. Però com a model en
aquell moment –que era l’any 2008, si no recordo malament...., o 2009. 2008 quan va digué arrancar–
va tenir  el vot favorable de tots els regidors i  regidores presents i cap vot en contra, en penso que
només l’abstenció en aquell moment del senyor Forcadell, si no recordo malament. Només era a títol
recordatori.
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Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Companyes i companys, bona tarde a
tothom.

Bé, avui ens trobem davant d’una passa més. Una passa, diguéssim, de procediment, de validar un
procediment  per  a  que  prompte,  relativament  prompte,  poguéssim  començar  les  obres  d’un  nou
complex d’aigües o piscina. De fet hi haurà tres vasos: la piscina reglamentària i que es pot homologar,
de 25 metres per 20, amb el qual guanyarem molta superfície d’aigua; una altra piscina més menuda i
una de circular per a esbarjo.

Bé, Esquerra Republicana de Catalunya des de Tortosa sempre vam pensar que –i això ho ha pensat
tothom– que feia falta una piscina.

Quin tipus de piscina necessitàvem? Necessitàvem una piscina que la poguéssim pagar. O sigui, com
més sucre més dolç, però si no pots ficar la cullerada dins la sucrera, no serà tan dolç. Per tant, havíem
de tenir una piscina que poguéssim pagar, una piscina que fos reglamentària. Les dimensions amb les
que s’ha fet –i al projecte es pot veure– és homologable i pot ser adequada per fer competicions de les
dimensions de 25 metres perquè tindrà tots els carrils adequats, la fondària, les mides per a això.

Una piscina que fos de gestió pública. Nosaltres hem pensat sempre que la gestió havia de ser pública.
Per què pública? Perquè tenim una sèrie de monitors i de gent que ha treballat, que ha ensenyat a
nadar a moltes generacions de gent d’aquí Tortosa, que ho ha fet molt bé i  que, per tant, hem de
respectar aquest model de gestió.

Uns piscina que donés més possibilitats al Club Natació Tortosa, als nadadors i nadadores d’aquesta
entitat i també si n’hi ha alguna altra que pugui dedicar-se al triatló o a alguna altra activitat que es
necessita l’aigua per practicar-la, doncs, que pogués tenir més disponibilitat horària. Aquesta piscina
per a competicions em sembla que tindrà 8 carrils, però a la pràctica, a l’hora d’entrenament es pot fer
de 10 carrils.

Penso que tot això és allò que podem pagar i allò que necessitem d’acord amb els recursos econòmics
que tenim. Una piscina, repeteixo,  per als tortosins que tant temps fa que la reclamem, amb unes
dimensions proporcionals a la nostra ciutat i als nostres recursos, a la nostra experiència de gestió i a
les necessitats del Club Natació.

I després també una piscina que, en un percentatge molt alt, estarà escalfat el vas d’aigua i tot el que
es necessita amb energies renovables. 

Per  tant,  la  nostra  posició,  com  no  pot  ser  d’altra  manera,  és  dir  que  sí  a  aquest  procediment
administratiu,  a aquest que avui hem de votar, a fi  i  efecte de que es pugui portar a la pràctica. I
pensem que això, després de tots els passos que cal d’exposicions públiques, a finals de juny es podran
començar, si més no, les obres que tantes ganes en tenim tots.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, si no hi ha cap –i els hi agrairia–. Bé, si hi ha
alguna petició, senyor Jordan.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, no, només matisar que quan ha parlat del
consens de l’anterior projecte de la piscina, jo en la meva intervenció he dit que no va haver consens
amb el nostre grup municipal, que vam ser el grup més bel·ligerant, que vam advertir que estàvem en
una situació de crisi econòmica com per tirar endavant aquell projecte faraònic.

Per tant, matisar que he dit això. I és cert que en l’actual projecte sí que no hi ha el consens que va
haver en el seu dia en l’anterior. Gràcies.
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Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Entenc, senyor secretari que es pot donar per
aprovada la proposta, si no m’equivoco, amb 12 vots a favor, 2 en contra i 5 abstencions. Crec que no
m’equivoco. 

Doncs, moltíssimes gràcies. S’aixeca la sessió. I, òbviament, doncs, els convido a tots vostès i a tots els
que ens estan escoltant a poder visitar ExpoEbre, que inaugurarem d’aquí unes hores.

I, tal i com també m’apunten, els que no hagin anat i encara tinguin ocasió –no sé quan ens veuran i ja
segurament no tindran ocasió– és que puguin passar pel Teatre Auditori Felip Pedrell i poder també fer
donació de sang aquells que ho creguin convenient, encara que això hauria de ser abans d’avui mateix
a les 9 de la nit. Gràcies.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dotze vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PDeCAT (8) i ERC-AM (4);
dos vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC-CP (1) i
CUP-AE-PA (1); i cinc abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de
MT-E (4) i PP (1).

*-*-*

I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les setze hores i trenta-tres
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari accidental Vist i plau
L’alcalde
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