
CUP-AE INFORMA PLE MUNICIPAL 5 DESEMBRE 2016

Des de la CUP-AE creiem que cal  una altra manera de fer política. Una manera que ha de ser  més transparent, més participativa, més
comunitària, més horitzontal... Per això ens comprometem a fer un breu resum de cada ple, explicant els diferents punts de l'ordre del dia, les
votacions i el posiconament de la CUP-AE. Si voleu aprofundir més en el contingut d'algun dels punts o arguments, us podeu adreçar a
tortosa@cup.cat.

ORDRE DEL DIA

1. Adhesió al Projecte de corredor humanitari per a refugiats impulsat per provocant la pau. 
2. Dació de comptes de l’estat d’execució del pressupost 2016. 
3. Aprovació definitiva ordenances fiscals.
4. Aprovació definitiva ROM. 
5. Tarifes d’aparcament als pàrquing municipals plaça Alfons XIIè i Carrilet. 
6. Tarifes servei autotaxi. 
7. Moció PP: abonament per aparcament d’autònoms. 
8. Moció PP: mesures per condonar deutes municipals a canvi de treballs a la comunitat. 
9. Moció del PSC: concurs idees per a l’enllumenat de Nadal. 
10. Moció del PSC: mesures per pal·liar els efectes de les obres del pont en el comerç local.
11. Moció del PSC:  comissió especial de transparència, ètica i bon govern. 
12. Moció de MOVEM: en defensa d’un referèndum per a Catalunya. 
13. Moció de MOVEM:  amiant 0 a Tortosa.
14. Moció de MOVEM: per defensar la lluita contra la pobresa energètica.
15. Moció de MOVEM: per uns pressupostos més socials.
16. Moció de CUP-Ae: campanya pels sediments.
17. Moció de CUP-Ae: mesures per millorar la mobilitat del col·lectiu amb mobilitat reduïda. 



PUNT TÍTOL I EXPLICACIO VOTS PARTITS ARGUMENTARI CUP-AE

1 CORREDOR HUMANITARI PER REFUGIATS 
L’associació Provocant la Pau ha promogut aquesta campanya. Tortosa 
es converteix en ciutat del corredor humanitari al Mediterrani, i es 
compromet si arriba el moment, a facilitar l’acollida de persones 
refugiades. 

Favor: TOTS
Contra: 
Abst:

No es van fer argumentacions. En tot cas des de la CUP-Ae destaquem 
que la UE ha creat l’Agència Europea de Fronteres i Costes, amb la 
missió d’impedir l’entrada d’immigrants (i per tant refugiades). La 
CUP-Ae també recorda que l’ajuntament de Tortosa dedica 0€ a la 
solidaritat internacional. 

2 APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS 2017
Després de rebutjar les propostes de Movem i PSC es van 
votar les ordenances fiscals (IBI, IAE, taxes, preus 
públics...). 

Favor: CiU, ERC, PP
Contra: CUP-Ae, 
PSC, Movem.  
Abst: 

Vam votar en contra perquè no defensem la baixada de preus 
generalitzada de la taxa d’escombreries. Creiem que no cal baixar-la a 
qui guanya molts diners, i que hagués estat millor mantenir el preu, i 
després fer bonificacions socials per les persones i famílies més 
necessitades. 

3 APROVACIÓ ROM (reglament orgànic municipal)
El ROM regula el funcionament de plens, junta de govern, 
comissions informatives, deures i drets de regidores... 
L’equip de govern va presentar un ROM que limitava la veu
de l’oposició i la CUP-Ae va presentar al·legacions, que 
parcialment han estat acceptades. Per això vam votar a 
favor. 

Favor: ERC, CiU, 
CUP-Ae, PP
Contra: PSC, Movem 
Abst: 

Des de la CUP-Ae vam deixar clar que no era un ROM que ens agradés,
que no era fruit d’un consens però que el votàvem a favor perquè 
consideràvem que millorava la proposta inicial, molt restrictiva. Entre 
les millores, es passarà d’una a dos mocions per grup i ple, qualsevol 
entitat de la ciutat podrà sol·licitar una comissió informativa específica 
per tractar un tema amb tots els grups municipals, els regidors de 
l’oposició podran anar a les juntes de govern que seran públiques i 
altres. Des de la CUP-Ae hem volgut denunciar les presses i falta de 
voluntat negociadora de l’equip de govern en un document, que hauria 
d’haver estat consensuat amb tots els partits. 

4 TARIFES APARCAMENTS MUNICIPALS
Tot i que els gestionen empreses privades, els aparcaments 
de la plaça Alfons XIIè i el Carrilet, són de titularitat 
pública, i és el ple de l’ajuntament el que fixa els preus. 

Favor: CiU, PP, ERC
Contra: CUP-Ae 
Abst: PSC, Movem

El vot va ser negatiu perquè estem en contra de les instal·lacions de 
titularitat pública però que gestionen empreses privades. I per altra 
banda, no entenem com la ciutat té problemes per aparcar al centre i al 
Temple, i tenim sempre l’aparcament del Carrilet força buit. 

5 MOCIÓ PP: ABONAMENT PER AUTÒNOMS
La mesura defensava que els autònoms tingueren una targeta o 
bonus per poder aparcar a la zona blava amb una espècie de tarifa
plana anual. L’equip de govern va votar en contra per considerar-
lo discriminatori respecte altres treballadores. 

Favor: PP, PSC, 
Movem, CUP-Ae
Contra: CiU, ERC 
Abst:

A la CUP-Ae la zona blava de pagament  no ens agrada perquè 
discrimina per ingressos (hi ha gent que la no pot pagar) i per tant, 
estem a favor de mesures que pal·lien els seues efectes. 



6 MOCIÓ PP: MESURES PER CONDONAR DEUTES
La proposta sol·licitava que aquelles persones que tinguen un 
deute amb l’ajuntament (que no fos tributari) i no tinguen 
recursos econòmics per pagar-lo (amb dictamen dels serveis 
socials) puguen pagar el deute amb treballs comunitaris. 
1.

Favor: TOTS
Contra: 
Abst:

La CUP-Ae va afegir que al reglament per regular-lo, també
es contemplés la possibilitat d’incloure mesures 
pedagògiques per evitar que es torne a reproduir la 
conducta causant del deute. 

7 MOCIÓ DEL PSC: LLUMS DE NADAL
Es demanava fer un concurs per decidir les llums del Nadal 
del 2017, amb un disseny diferent i innovador

Favor: PSC, Movem, 
PP
Contra: ERC, CiU 
Abst: CUP-Ae

Considerem que Tortosa té altres prioritats on destinar 
esforços, diners i recursos abans que les llums de nadal per 
fomentar «l’esperit nadalenc» com deia la proposta. 

8 MOCIÓ DEL PSC: PAL·LIAR EFECTES OBRES AL PONT
Proposava que equip de govern, oposició, comerciants i veïnes es
sentaren per estudiar propostes que pal·lien els efectes negatius 
de mobilitat que provoquen les obres del pont. 
2.

Favor: CUP-Ae, 
Movem, PSC, PP
Contra: CiU, ERC 
Abst: 

En tot cas de la CUP-Ae vam demanar que les obres del 
pont s’acaben el més aviat possible, perquè serà la millor 
manera d’acabar amb les molèsties. 

9 MOCIÓ PSC: COMISSIÓ DEL BON GOVERN
La proposta sol·licitava una comissió de seguiment de 
l’acció de l’equip de govern, per vetllar per la transparència,
ètic i bon govern. 

Favor: CUP-Ae, 
Movem, PSC, PP
Contra: CiU, ERC 
Abst:

Tota proposta que busque la transparència, ètic i bon govern
ha de ser ben rebuda. I també vam demanar que el portal de 
transparència de l’ajuntament siga més intuïtiu perquè es 
difícil moure’s per ell. 

10 MOCIÓ Movem: DEFENSA UN REFERÈNDUM 
És la mateixa moció presentada per ERC, CiU i CUP-Ae al 
ple passat amb alguns matissos. 

Favor: Movem, CUP-
Ae, CiU, ERC
Contra: 
Abst: PP, PSC

Vam defensar el dret del poble català a decidir el seu futur en un 
referèndum per sobre d’una constitució dictada per 7 homes 
tancats en un despatx, amenaçats per l’exèrcit i assessorats per 
l’oligarquia castellana. 

11 MOCIÓ Movem: AMIANT ZERO A TORTOSA
L’amiant és un producte que es va utilitzar fins l’any 2002 a
la construcció principalment. Al 2002 es va prohibir perquè 
pot causar càncer de pulmó i altres problemes respiratoris. 

Favor: TOTS
Contra: 
Abst:

 Vam considerar que és urgent fer el cens d’edificis amb 
amiant, perquè els seus efectes es poden pal·liar però no 
curar, i per tant, cal fer prevenció. 



12 MOCIÓ Movem: POLÍTIQUES CONTRA LA POBRESA 
ENERGÈTICA
La proposta demanava que es respecte la llei 24/2015 i que 
s’obligue a les empreses energètiques a destinar una part dels 
seus beneficis a evitar que puguen haver persones sense llum, 
aigua o gas a casa. 

Favor: TOTS
Contra: 
Abst:

Des del 2008 fins avui, el rebut de la llum ha crescut un 52%. En
este període d’atur, emergència social... Endesa, Hiberdrola i Gas
Natural han guanyat 56.662 milions d’€, 20 milions d’€ diaris. I 
tot i això, es neguen a aportar un 2% dels seus beneficis a 
combatre la pobresa energètica. 

13 MOCIÓ Movem: PRESSUPOSTOS SOCIALS
La moció demana que als nous pressupostos de la 
Generalitat s’introduisquen propostes que graven més a les 
rendes més altes i afavorisquen polítiques socials i 
redistributives

Favor: PSC, CUP-Ae,
Movem
Contra: ERC, CiU 
Abst: PP

La CUP-Ae coincideix amb l’anàlisi i la proposta. Tot i això, 
reconeixem que dins del marc autonòmic hi ha poc marge per 
augmentar els ingressos, però sí demanem al govern i el conseller
d’economia, que explore i exprimisca fins als màxim la capacitat 
recaptatòria amb les rendes més altes. 

14 MOCIO CUP-Ae: CAMPANYA PELS SEDIMENTS
Diverses persones i entitats del territori han engegat la campanya 
pels sediments. És un crit d’auxili en nom del Delta, o arriben 
més sediments pel riu o durant aquest segle el 45% del Delta 
haurà desaparegut.

Favor: TOTS
Contra:
Abst:

Es  tracta d’una moció molt completa que reclama situar la 
supervivència del Delta per sobre de qualsevol altre interès en la 
gestió de la conca (per sobre d’empreses hidroelèctriques, 
nuclears, regants...). I per això, calen diners per moure els 
sediments estancats als embassaments. 

15 MOCIÓ CUP-Ae: MILLORA MOBILITAT CIUTAT
La moció sol·licitava tota una sèrie de mesures com eliminació de
barreres arquitectòniques, reserva d’espais en esdeveniments, un 
consell de la mobilitat... i altres mesures per facilitar l’autonomia 
personal de les persones amb mobilitat reduïda. 

Favor: TOTS
Contra: 
Abst:

 Es tracta d’una moció que la CUP-Ae ha elaborat en 
col·laboració amb diverses persones del col·lectiu de mobilitat 
reduïda, i que ens van demanar que fos aprovada per l’equip de 
govern. Per això, vam deixar de demanar algunes coses. Tot i 
això considerem que alguns dels aspectes aconseguits són molt 
positius, especialment que es parle d’aquest tema, moltes 
vegades silenciat. 

Més informació: tortosa@cup.cat
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