
INFOPLE,  PLE MUNICIPAL 3 de JULIOL 2017
Aquí teniu l’INFOPLE del maig. Com ja sabeu, si voleu aprofundir més en algun dels punts o arguments, us podeu adreçar a tortosa@cup.cat.

ORDRE DEL DIA
1, 2 i 3 qüestions tècniques.
4. Adhesió al programa de treball de l’Agència Catalana de Turisme «Marca ciutats amb caràcter»
5 i 6 qüestions tècniques relatives a crèdits i modificacions pressupostàries. 
7 i 8 modificació del reglament de les juntes de barri i de les juntes dels pobles. 
9. MOCIÓ MOVEM  per l’escola inclusiva.
10. MOCIÓ MOVEM I PSC per la construcció d’un nou hospital a Tortosa. 
11. MOCIÓ CUP-Ae per millorar la pressió de l’aigua al barri de Remolins. 
12. MOCIÓ PP per modificar ROM . 
13. MOCIÓ PP per crear una mesa de persones amb diversitat funcional. 
14. MOCIÓ PSC per instal·lar minideixalleries.
 
Fem una breu explicació de les votacions dels punts més importants del ple:
PUNT TÍTOL I EXPLICACIO VOTS PARTITS ARGUMENTARI CUP-AE

8 MODIFICACIÓ REGLAMENT JUNTA DE POBLES
Proposta perquè es puga realitzar la reunió sense l’alcalde i
perquè tant Ferran Bel com Maria J. Viña cobren 580€ per
assistir a dos juntes mensuals

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

Fins ara no es podia fer la junta si no estava l’alcalde, però com
ara falta molt perquè està a Madrid, es va canviar el reglament.
Però, com es possible que una persona que cobra entre 70.000€ i
80.000€ del congrés no renuncie als més de 20.000€ que cobra
de l’ajuntament (i que ara s’ampliaran a 580 mensuals més). 

9 ESCOLA INCLUSIVA
Proposta  per  dotar  de  més  recursos  i  tècnics  les  escola
inclusiva  per  la  que  aposta  la  Generalitat  però  sense
recursos

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

Tot i  votar a favor vam denunciar que el  decret  s’havia fet al
marge de la comunitat educativa, ofereix més recursos als centres
concertats i privats i obre la porta a diferències salarials. També
vam  dir  que  o  s’augmenta  significativament  el  pressupost  de
l’actual 3% del PIB al 5-6%, o l’educació no serà mai inclusiva.

10 NOU HOSPITAL DE LES TERRES DE L’EBRE
La moció demanava que l’ajuntament de Tortosa demanés
un nou hospital per les Terres de l’Ebre. 

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

 Les Terres de l’Ebre necessiten un hospital del segle XXI i en un
lloc  accessible.  I  alhora  vam criticar  l’actitud  del  delegat  del
govern a les Terres de l’Ebre que no demana el nou hospital. I
vam recordar que Catalunya està per baix de la mitjana estatal en
despesa per habitant en salut. 



11 MILLORAR LES CONDICIONS DE L’AIGUA DE REMOLINS
Moció de la CUP-Ae explicant que al barri de Remolins per
les nits molts veïns/es no es poden dutxar perquè l’aigua no
arriba amb la mateixa pressió i cabal que durant el dia. Un
fet que passa a diferents parts del barri des de fa anys., en
plantes altes i baixes. 

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

Per què durant el dia arribe bé l’aigua i no a la nit? Perquè segons
el mateix gerent de l’empresa hi ha fuites i es baixa la pressió
durant la nit per reduir la quantitat d’aigua malbaratada. És a dir,
no es fa el que s’hauria de fer, reparar les fuites (perquè és més
car)  i  no es  fa  res  per  evitar  el  malbaratament  d’aigua ni  per
donar un servei de qualitat a la ciutadania. És la conseqüència
lògica d’haver venut el 49% de l’empresa pública d’aigües a un
soci privat, perquè com sabem les empreses tenen com a primer
objectiu guanyar diners i no donar un servei de qualitat o tenir
cura del medi ambient. 

12 MOCIÓ DEL PP PER MODIFICAR EL ROM
La proposta demanava que al ROM es contemplés obrir la
participació de les associacions de veïns i veïnes 

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

Des de la CUP-Ae vam recordar al PP que el nou ROM aprovat a
la tardor ja contempla esta possibilitat, per totes les entitats, no
només les de veïns. Estaria bé llegir el ROM abans de proposar
modificar-lo. 

13 CREACIÓ D’UNA TAULA DE DIVERSITAT FUNCIONAL
La proposta demanava fer una taula de coordinació i treball amb
les entitats i  persones del sector

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

Des del govern es va respondre que ja existeixen espais de treball
per coordinar-se. La CUP-Ae va considerar que qualsevol espai
per  millorar  les  condicions  de  vida  del  col·lectiu  sempre  és
positiu i vam votar a favor. 

14 INSTAL·LACIÓ DE MINIDEIXALLERIES
Són una espècie de plafons amb bústies on dipositar piles,
bombetes, cd’s...

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

Es tracta d’una proposta que ajudaria a millorar el percentatge de
recollida no selectiva a Tortosa que només és del 24% (la meitat
que les Terres de l’Ebre).  Una mala recollida que perjudica el
medi ambient i ens costa més de 200.000€ anuals. Perquè recollir
malament es paga. 

Més informació: tortosa@cup.cat
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