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El Partit Popular i l’Ajuntament 
de Tarragona van entrar ahir un 
joc de retrets, amb la Generalitat 
exclosa del debat, sobre la finali-
tat de l’edifici Chartreuse. 

El Partit Popular va fer públic 
el contracte d’arrendament de 
l’edifici entre l’Ajuntament i la 
Generalitat, signat el passat 16 
de desembre de 2013 per demos-
trar que «des de fa molts mesos 
que les oficines d’economia de la 
Generalitat s’ubicarien a la Char-
treuse». El PP es referia a la part 
del contracte que diu: «A l’objec-
te del contracte es fa constar que 
als esmentats edificis s’ubicarà 
també l’Agència Tributària de 
Catalunya». 

Però la regidora d’ensenya-
ment de l’Ajuntament, Carme 
Crespo, va respondre citant un 
altre punt del contracte on s’es-
pecifica que a la segona planta 
de l’edifici Vapor, on hi ha l’EOI, 
hi ha d’anar una biblioteca me-
diàtica, el laboratori d’idiomes i 
l’auditori al servei de la docència. 

Des de l’Ajuntament van acla-
rir que en el document és cert 

que hi consta que el serveis de la 
Generalitat s’ubicaran als espais 
de la Chartreuse, però no precisa 
res de la tercera planta i l’immo-
ble té altres espais on es pot ubi-
car. De fet, l’Ajuntament va de-
tallar que el contracte fa esment 
a la ubicació de l’Agència Tribu-
tària als edificis. Crespo recorda, 
tal com surt al contracte, que 
hi ha un altre edifici restaurat, 
l’anomenat Alambins, separat de 
l’edifici Vapor (el de l’EOI), on es 
podrien traslladar els serveis del 
departament d’Economia. 

A més, Crespo defensa que el 
Govern municipal «és el que ha 
fet l’EOI i que és «gràcies a la vo-
luntat de l’alcalde Ballesteros», 
que «l’EOI està en funciona-
ment». La regidora també acusa 
el PP de no fer res per aconseguir 
l’escola «quan va estar governant 
amb CiU» i per tant, Crespo afir-
ma que els populars no tenen 
legitimitat moral per parlar de 
l’EOI i en concret, al regidor del 
PP que va fer l’acusació, Jordi 
Roca, l’acusa «de faltar a la veri-
tat, amb la intenció de confron-
dre a la ciutadania de Tarragona 

i als alumnes del centre». 
Finalment, la regidora d’Ense-

nyament va defensar que l’Ajun-
tament «va tornar a fer una apos-
ta per l’EOI amb la seva totalitat 
quan la Generalitat, el 2012, va 
demanar per escrit que no es fes 

la tercera planta de l’EOI, quan 
l’obra ja estava pràcticament aca-
bada». 

Des de l’Ajuntament defen-
sen que quan es van assabentar 
que la Generalitat, propietària 
de l’EOI, volia emprar la segona 
planta per les oficines públiques, 
l’alcalde Ballesteros va buscar 
solucions. La regidora recorda 
que ja s’ha incoat un expedient 
per fer efectiva la cessió el més 
aviat possible de l’espai de la Ta-
bacalera. En aquest sentit, l’alcal-
de Ballesteros ha enviat una car-
ta al delegat del govern, Joaquim 
Nin, i segons la regidora d’ense-

nyament, «ara és la Generalitat 
qui ha de decidir si vol l’espai o 
no, ja que nosaltres ja hem fet 
l’oferiment». Des de la delegació 
del Govern de la Generalitat, van 
afirmar dilluns que encara no 
havien rebut cap oferta per part 
de l’Ajuntament, tot i que Crespo 
defensa que l’Ajuntament ja ha-
via posat al corrent Joaquim Nin 
per correu electrònic. La Gene-
ralitat defensava que fins que no 
tinguessin totes les condicions 
de la cessió, no podrien valorar 
l’alternativa. 

Moció al proper ple 
Els regidors del PSC i la d’ICV 
presentaran al ple que està pre-
vist pel 19 de setembre una mo-
ció, redactada pels estudiants de 
l’Escola Oficial d’Idiomes i por-
tada a plenari amb el suport dels 
dos partits, tal com va avançar 
ahir la regidora d’Ensenyament 
Carme Crespo. Els estudiants 
demanen la paralització de les 
obres, que la segona planta con-
tinuï en mans de l’EOI i que no 
s’hi traslladi l’Agència Tributà-
ria.

POLÍTICA

L’Ajuntament sosté que la segona 
planta és de l’EOI segons contracte
El consistori respon a l’acusació del PP de què Ballesteros ja sabia que Economia anava a l’edifici

Segons el contracte,  
la segona planta va 
destinada a la biblioteca 
i a l’auditori de l’EOI

Redacció
La Unió Catalana d’Hospitals va 
sortir ahir en defensa de la deri-
vació de pacients de l’Hospital 
Universitari Joan XXIII (ICS) a 
altres hospitals concertats del 
SISCAT (Sistema Sanitari Inte-
gral d’Utilització Pública de Ca-
talunya). L’associació d’empre-
ses sanitàries defensen que «el 

trasllat de pacients forma part 
d’un model de col·laboració en-
tre hospitals del sistema sanitari 
públic que funcionen en xarxa 
i que s’organitza amb criteris 
clínics, de cooperació i d’efici-
ència».

Segons l’Associació, «traslla-
dar pacients a centres concer-
tats, en cap cas és privatitzar» i 

recorden que «els hospitals de 
l’ICS representen un 30% de la 
xarxa pública i que el 70% res-
tant és concertat (50% públic, 
50% privat)». «Precisament, 
mitjançant mesures com la de-
rivació es guanya en eficiència 
del sistema públic pel fet de 
reduir l’espera dels usuaris», 
afegeixen. Segons l’Associació, 

en els processos de derivació de 
malalts dins de la xarxa pública, 
el CatSalut finança cada una de 
les parts del procés assistencial 
a aquell centre hospitalari que 
el porta a terme. L’associació 
empresarial, en referència a la 
denúncia de la junta de perso-
nal, manifesta que «es falta a 
la veritat quan s’afirma que els 
pressupostos dels hospitals de 
l’ICS han patit fortes reduccions 
pressupostàries en els darrers 
exercicis i s’insinua que això no 
ha estat així amb relació als cen-
tres concertats, ja que totes les 
entitats proveïdores han patit 
les reduccions pressupostàries 
pertinents».

La Unió Catalana d’Hospitals 
defensa la derivació de pacients

SANITAT

Per a l’associació empresarial, és la manera de reduir les llistes d’espera
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