
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP COMARCAL SOCIALISTA AL CONSELL COMARCAL 

BAIX EBRE PER DEMANAR LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU HOSPITAL A LES TERRES DE 

L’EBRE 

 

El 14 d’agost de l’any 2006 la consellera de Salut Marina Geli i davant la necessitat de 

comptar amb un equipament sanitari nou a les Terres de l’Ebre, per atendre la creixent 

demanda de nous serveis tant sanitaris com hospitalaris,va anunciar la construcció del 

nou hospital de les Terres de l’Ebre, concretament al pla parcial de la Farinera de 

Tortosa. 

Posteriorment, i seguint el termini previst, el 2010 la mateixa consellera va presentar 

el projecte guanyador per a la construcció del nou hospital amb un pressupost total de 

133.487.900€, així com el pla funcional d’aquest,donant compliment al mandat del 

govern de la Generalitat de construcció del nou hospital de les Terres de l’Ebre perquè 

en el termini de cinc anys hagués estat construït. Una proposta que va estar molt ben 

acollida i que va comptar amb el suport del conjunt del territori, així com de les forces 

polítiques representades al Parlament de Catalunya. 

A tot això han anat passant els anys de Govern d’Artur Mas i governs independentistes 

sense que hagi hagut cap intenció de fer un nou hospital a les terres de l’Ebre, és més 

el 2011 el nou conseller de Salut d’aleshores, Boi Ruiz de CiU,ajorna “sine die” la 

construcció de l’Hospital. 

Des d’aleshores reiteradament des del PSC hem anat insistint en la necessitat d’un nou 

hospital, concretament en el pressupost del 2017 i a instància del PSC s’aprova una 

esmena que garanteix la redacció d’un projecte nou de construcció d’hospital, 

malauradament  sense que s’hagi fet res al respecte pel govern de la Generalitat. 

Mentrestant el govern ha anat fent diferents anuncis de construcció de pàrquing  per 

solucionar els greus problemes de mobilitat sense haver fet cap obra que realment ho 

solucioni, tots recordarem el pàrquing dissuasiu que es va fer a l’entrada de Tortosa 

pel pont del mil·lenari què en res ha servit per donar servei a l’hospital. 

Ara però,s’anuncia fer una ampliació de l’existent en un indret que ja no dóna més de 

si en el qual és impossible créixer més per atendre les demandes actuals i venidores, 

tant per les dificultats orogràfiques com de mobilitat i accessibilitat,i a més a més quan 

les instal·lacions de l’hospital Verge de la Cinta ja estan més que amortitzades. Una 

ampliació de l’existent que ha generat el rebuig dels sanitaris, les associacions 

d’usuaris i la majoria de forces polítiques de les Terres de l’Ebre. Una ampliació que en 

cas de produir-se significa la renúncia tàcita a fer-ne un de nou. 



Les instal·lacions de l’actual Hospital Verge de la Cinta no poden atendre de manera 

eficient la constant demanda de més serveis, ni properes ampliacions dels actuals. El 

volum tan creixent del nombre d’usuaris requereix unes noves instal·lacions que 

l’actual ja no pot suportar més. Necessitem un nou equipament hospitalari amb els 

majors estàndards de qualitat, un hospital que reuneixi les millors condicions tant pel 

que fa als  professionals que hi treballen com per la gent que es va a visitar, o que 

requereix una hospitalització, i aquestes condicions òptimes de present i futur 

solament és poden complir amb un de nou. 

 

Per tot el que s’ha exposat, el grup comarcal socialista del Baix Ebre sol·licita al Ple de 

la Corporació l’aprovació del següent acord: 

 

1. Demanar al govern de la Generalitat la construcció d’un nou Hospital de 

referència a les Terres de l’Ebre per atendre les demandes actuals de serveis 

tant sanitaris com hospitalaris, i venidores, en una ubicació adient que tingui 

bona accessibilitat, unes condicions òptimes de mobilitat i amb espai suficient 

per aparcament.   

 

2. Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat, 

a totes els grups parlamentaris del Parlament, a la resta de  Consells Comarcals 

de les Terres de l’Ebre, així com a tots els municipis de les Terres de l’Ebre. 


