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La fusió de les empreses muni-
cipals de Transports i d’Aparca-
ments va acabar en un bloqueig. 
Es tracta d’una situació que es va 
reproduir per segon ple consecu-
tiu a l’Ajuntament de Tarragona, 
després que en l’anterior el pro-
jecte dels Consells de Districte 
quedés en un punt mort. L’apro-
vació de la fusió de les dues em-
preses municipals havia de fer-se 
ahir sense major dificultat, i així 
va ser en un primer moment, ja 
que primer havia de passar pel 
mateix ple, però després també 
ho havia de fer per les juntes ge-
nerals –formades pels mateixos 
regidors– i en aquell punt es va 
encallar després d’una esmena 
del PSC. Tot plegat va acabar amb 
retrets constants entre el nou go-
vern –ERC, Junts, CUP i Hermán 
Pinedo– i l’oposició –ECP, PSC, 
Cs, PP i els regidors no adscrits 
Sonia Orts i José Luis Calderón. 
Des de l’equip executiu s’acusava 
l’oposició de «bloqueig», mentre 
que aquests retreien les males 
maneres i la manca d’acceptació 
del govern. Així, el consistori 
encara una segona meitat de 
mandat amb dos blocs encara 
notòriament polaritzats, malgrat 
que la balança ara va a favor de 
l’oposició després de la modifi-
cació de l’executiu.

La fusió entre l’Empresa 
d’Aparcaments Municipals de 
Tarragona (EAMT) i l’Empresa 
Municipal de Transports (EMT) 
–amb l’absorció de la prime-
ra per part de la segona– es va 
aprovar amb una àmplia majoria 
durant el ple d’ahir, ja que tots 
els grups hi van votar a favor, a 
excepció del PP, que es va abs-
tenir. El consens entre els grups 
va ser de felicitar els tècnics del 
consistori per una tasca que es 

va iniciar durant el segon dels 
tres mandats del PSC de Josep 
Fèlix Ballesteros. Des dels soci-
alistes, Pau Pérez destacava que 
«si ara tenim un pla d’acció, és 
perquè ens vam dotar d’un sis-
tema de control que no tenia 
gairebé cap ajuntament», tot i 
que admetia que havien estat 
«temptats de votar en contra pel 
descontrol del govern actual». A 
banda i banda, se celebrava que 
la fusió aportaria «eficiència», 
terme empleat per Eva Miguel 
(CUP), Carla Aguilar (ECP), Dí-
dac Nadal (Junts) i Jordi Fortuny 
(ERC). El mateix Fortuny, con-
seller de Serveis Centrals, deia 

estar d’«enhorabona per assolir 
gairebé la unanimitat», ja que 
era «una fusió que fa temps que 
s’estava remenant». «És un salt 
endavant», rematava l’alcalde, 
Pau Ricomà.

No obstant això, les bones pa-
raules van acabar després del ple, 
quan es van celebrar les juntes 
generals de les dues empreses i 
que havien de servir per aprovar 
la fusió i els balanços tancats el 
31 de desembre, ampliar l’objec-
te social de l’empresa absorbent 
(EMT) i designar i ratificar el nou 
òrgan d’administració. Aquest 
darrer punt va ser el motiu de 
l’esmena del PSC, ja que defen-

sava que no es podien votar tots 
quatre punts alhora i va demanar 
suprimir la designació dels con-
sells administratius. El secretari 
de l’Ajuntament, Joan Anton 
Font, va advertir que «no hi pot 
haver societat sense consell ad-
ministratiu» i que haver d’espe-
rar a designar un òrgan directiu 
faria que «el nou projecte s’hagi 
de refer amb els balanços del pri-
mer semestre de 2021».

L’esmena va tirar endavant en 
les dues ocasions –el procés es re-
petia amb l’EMT i l’EAMT– amb 
els 14 vots del PSC, Cs, PP, ECP, 
Orts i Calderón, un per sobre de 
la meitat. Des del govern, Ricomà 
assegurava que es tractava d’«un 
ridícul i un bloqueig històrics», i 
intentava evitar el vot de l’opo-
sició recordant que «els òrgans 
administratius es poden rene-
gociar sempre que es vulgui». 

L’alcalde demanava l’aprovació i 
«portar-ho al registre mercantil i 
després ja parlarem de composi-
cions i presidències», ja que si no 
s’estava fent «un mal directe a la 
ciutat». «Tot i que estem d’acord 
amb la fusió, no ho estem amb 
com administren els consells», 
raonava Sandra Ramos. La porta-
veu del PSC apuntava que «no cal 
fer pensar que serà un desgavell, 
però els convé el discurs» i afegia 
que «no pot ser que tot el que 
proposa el govern és per favors,i 
l’oposició per ràbia». «Si hi ha un 
retard és per voluntat del govern, 
hi ha temps a renegociar», deia 
Aguilar (ECP).

A partir d’aquí, els retrets 
entre ambdues parts van anar 
pujant de to. Xavi Puig (ERC) de-
manava «prioritzar els interessos 
de la ciutat per sobre el malestar 
emocional». Dídac Nadal (Junts) 

titllava la situació d’un «bloqueig 
inexplicable de l’oposició, au-
tòmat i persistent». Elvira Vidal 
(Junts) expressava que «posen 
pals a les rodes perquè estan 
ressentits». José Luis Martín (PP) 
avisava que «perdran alguna vo-
tació més i no per venjança, sinó 
per majories». Orts (no adscrita) 
retreia a Ricomà que «cada vega-
da que l’oposició vota en contra, 
ens ho recrimina».

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

El ple de l’Ajuntament de Tarragona es va celebrar de forma telemàtica, pràctica habitual des de l’inici de la pandèmia.
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La fusió de les empreses de Transports i 
Aparcaments acaba en un nou bloqueig
L’Ajuntament viu aquesta situació per segon ple consecutiu amb una esmena del PSC envers la composició de l’òrgan d’administració de la nova entitat

El govern va denunciar 
el «ressentiment» i 
l’oposició va lamentar 
les seves recriminacions

Font, secretari del 
consistori, va recordar 
que «no hi pot haver 
societat sense consell»

El trencament de 
Pinedo amb ECP 
encara porta cua

L’altre punt calent del ple 
extraordinari d’ahir va 
arribar quan es va posar 
sobre la taula la situació 
d’Hermán Pinedo, ara con-
seller no adscrit al govern 
i considerat trànsfuga pel 
seu antic partit, En Comú 
Podem. La seva portaveu, 
Carla Aguilar demanava 
l’aplicació del pacte anti-
transfuguisme i que «com 
a mínim tingui el mateix 
tracte que els altres regidors 
no adscrits». Precisament, 
Sonia Orts, no adscrita, re-
cordava que ella va «passar 
a dedicació d’assistències» 
i que això no figurava en el 
decret que confirmava l’ex-
pulsió de Pinedo d’ECP. «Hi 
ha un tracte discriminatori 
cap als altres dos consellers 
en situació similar», afegia 
Sandra Ramos, portaveu del 
grup socialista. En contra-
posició, l’alcalde, Pau Rico-
mà, va desyacar que la di-
ferència era que «Pinedo té 
responsabilitats de govern» 
i que «ningú pot millorar les 
seves condicions». BRJ

BRJ

Durant el ple d’ahir, l’Ajunta-
ment també va aprovar que 
Tarragona sol·liciti a l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya ser 
declarada com a àrea amb un 
mercat d’habitatge tens, amb 21 
vots favorables (PSC, ERC, Junts, 
CUP i Hermán Pinedo), quatre 
en contra (PP i Cs) i dues abs-
tencions (Orts i Calderón). «Tar-

ragona no té preus de lloguer 
accessible. Hem de garantir un 
parc públic de lloguer social», 
emfatitzava Eva Miguel. La con-
sellera d’Habitatge qualificava 
el moment actual de «crític» i 
apuntava que «els joves no po-
den marxar de casa i hi ha famí-
lies que gasten molts dels seus 
diners en el lloguer». També des 
del govern, Xavi Puig recorda-

va que, malgrat l’anul·lació del 
POUM, «es construiran 3.700 
habitatges a la ciutat», a més 
dels «2 milions d’euros per a la 
rehabilitació de pisos al centre».

Puig deia que la posició de 
part de l’oposició era «neolibe-
ral, amb un posicionament clar  
–i lícit– d’esquerres i dretes». 
El conseller republicà feia refe-
rència als motius expressats per 

José Luis Calderón (no adscrit), 
que deia que aquesta llei d’ha-
bitatge «no és del tot la solució», 
ja que «la contenció pot tenir un 
efecte desincentivador per als 
llogaters», cosa que, apuntava, 
«pot reduir l’oferta de pisos». 
«Tarragona hauria de ser més 
oberta i no tan limitadora», 
observava. Per la seva banda, 
Sergio Piriz (Cs), detallava que 
«aquestes lleis sobre la propietat 
privada traslladen el problema 
als particulars i no als grans te-
nidors, ja que la majoria del llo-
guer ve dels particulars». Piriz 
apuntava que la situació podria 
derivar «en un mercat negre, 
llistes d’espera i menys rehabili-
tació de pisos».

Tarragona sol·licitarà ser àrea 
amb un mercat d’habitatge tens
La sol·licitud de declaració va tirar endavant amb una àmplia majoria

L’aparcament de Corsini té una 
tarifa màxima de 4,50 euros

A partir d’avui la tarifa màxima 
diària de l’aparcament munici-
pal de la plaça Corsini passarà 
de 15 euros a 4,50 euros. Aques-
ta nova tarifa, aprovada pel 
Consell d’Administració dels 
Mercats de Tarragona, s’equi-
para així al preu màxim diari 
de la resta d’aparcaments mu-
nicipals de la ciutat, com són 
Saavedra, Torroja, avinguda Ca-
talunya, Imperial Tàrraco, ram-
bla Lluís Companys, Francesc 
Bastos i hospital Joan XXIII. El 
president de l’empresa de Mer-

cats de Tarragona, Dídac Nadal, 
va subratllar la importància de 
la nova tarifa diària del pàr-
quing sota el Mercat Central: 
«Rebaixar el preu màxim diari 
de l’aparcament de Corsini i 
unificar-lo amb la resta d’apar-
caments municipals ha estat 
sempre una prioritat per a l’em-
presa de Mercats. Es tracta d’un 
pas més que de ben segur con-
tribuirà positivament en afavo-
rir l’impuls i la dinamització del 
teixit comercial del centre de la 
ciutat». Redacció


