
Al·legacions 1 de la CUP-AE. 

Aquestes al·legacions són ideològiques i volen fer pedagogia: 

1. Més del 50% del pressupost no es gestiona directament per l'Ajuntament de Tortosa. Demanem
una gestió directa de tots els recursos i serveis, i aquells que no puguen ser gestionats directament
per l'ajuntament que es cedisque la seua gestió a una altra administració pública amb els recursos
necessaris per efectuar la seua gestió i fiscalització. 

2.  Aquest  pressupost  destinarà  quasi  5,6  milions  d'€  a   amortitzar  crèdits  i  951.000€  a  pagar
interessos a la banca. Considerem que Tortosa no té els serveis públics ni les infraestructures que ho
justifiquen, i més si analitzem les quantitats pagades durant els últims 10 anys. Per aquest motiu
sol·licitem incloure  una  auditoria  externa  i  independent  que  establisca  quina  part  del  deute  és
il·legítima i renegociar amb la banca el pagament d'aquests crèdits.

Cal afegir que la banca ha rebut de l'estat espanyol 160.000 milions d'€ i que molts d'aquests diners
no  es  recuperaran  mai  (alguns  experts  parlen  del  50%).  I  a  més,  la  banca  que  cobra  aquests
interessos rep els diners del BCE a uns interessos molt més baixos dels que després cobra a les
administracions públiques com els ajuntaments. 

3. Demanem el cesament dels càrrecs de confiança de l'alcalde que suposarien un estalvi per la
ciutat de quasi 80.000€ més els costos de seguretat social. Considerem aquestes tasques es podrien
desenvolupar per personal de l'ajuntament.

4. Demanem el cesament del gerent de Tortosa Sport, una empresa municipal que té un dèficit de
més de 700.000€ i que a més ha de pagar un sou excessiu, però que no podem quantificar perquè tot
i que hauria de ser públic i formem part del consell d'administració, no hem trobat ni hem rebut, ni
la quantitat anual ni el percentatge de la dedicació.

5. Demanem una rebaixa del salari del regidor Domingo Tomàs a un màxim de 2,5 vegades el
salari  mínim interprofessional,  perquè considerem excessiva la  seua remuneració (46.500€ més
seguretat social) per una ciutat amb l'endeutament tan gran i els nivells d'atur i pobresa que pateix la
ciutat.

6. Sol·licitem que la neteja en tots els àmbits es gestione de manera directa. Tant residus urbans,
neteja  viària  i  neteja  d'equipaments  i  edificis  públics.  El  mateix  tribunal  de  comptes  als  seus
informes explica que la gestió directa d'aquests serveis a més de ser més eficient i fer un millor
manteniment de les infraestructures, suposa una milloria notable de les condicions laborals de les
persones que treballen i una menor despesa per l'administració local, que pot arribar al 30%.
I no podem oblidar que aquests serveis a més, estan gestionats per empreses espanyoles clarament
hostils als anhels de llibertat del poble català. 
La quantitat de neteja supera dels 3,8 milions d'€, és una de les importants del pressupost on es
podrien reduir clarament els costos. 

7. Substitució de l'estacionament regulat tarifat per un de limitació del temps d'aparcament. 


