
COMUNICAT DE CUP-AE VALORANT L’OPERACIÓ TÉRMYCA A TORTOSA

CUP-AE fa les  següents  valoracions de tots els  fets  relacionats  amb l’operació Tèrmyca a la
nostra ciutat: 

1. Denunciem l’ús mediàtic que fa l’estat espanyol de la justícia i les seues eines. Si l’objectiu era
descobrir  documentació vinculada amb delictes,  no entenem com es pot convocar  la premsa hores
abans  dels  escorcolls.  És  una  prova  més,  i  van  moltes,  que  l’estat  espanyol  està  més  prop d’una
república bananera sense separació de poders ni cultura democràtica.

2. Des de la CUP-AE instem a l’alcalde i el seu equip de govern, a que siguen transparents. La
CUP-AE demana que si es tracta d’una operació de màrqueting com ha denunciat l’alcalde, la millor
manera de denunciar-lo, és amb la màxima transparència. I demanem que es comunique, a tota la ciutat
i no només als partits polítics com ja s’ha compromès a fer:

• Quina era la vinculació d’Efial  amb l’ajuntament i  les empreses municipals Tortosa Sport i
GUMTSA. 

• Durant quant de temps ha estat el senyor Toni Martos contractat per aquest ajuntament o les
seues empreses i quines tasques desenvolupava. 

• Les condicions dels contractes amb l’empresa Efial, quantia i durada. 
• Quines activitats desenvolupava aquesta empresa dins de Tortosa Sport i GUMTSA. 

3. A nivell català, ens trobem novament amb una nova trama de presumpta corrupció de CDC. Com
deia  David  Fernàndez,  a  Catalunya sembla  que  la  corrupció  és  el  sistema.  Més que  d’oasi  català
haurem a començar a parlar de la cova catalana d’Alí Babà i els incomptables corruptes. Aquests fets
perjudiquen molt més al procés independentista i a l’objectiu de sumar una majoria social que altres
qüestions polítiques que han tingut gran ressò mediàtic.

4. Des de la CUP-AE demanem a l’ajuntament de Tortosa un canvi polític en el model de gestió
dels serveis públics municipals. Com venim denunciant des de fa temps, cal una gestió directa dels
serveis  municipals,  ni  concessions  ni  empreses  municipals.  La  gestió  no  directa,  ja  siga  amb
concessions  o empreses  públiques,  genera  més despeses,  pitjors  serveis  públics,  pitjors  condicions
laborals  i  sobretot,  com es  demostra  en  aquest  cas,  són  més difícils  de  controlar  i  fiscalitzar.  Els
regidors i regidores no tenen ni la formació ni el temps necessari per fiscalitzar-les i això afavoreix la
manca de control i per tant en molts casos, la malversació de fons públics.

Tortosa, 8 de juliol de 2016.


