
CUP-Ae INFORMA PLE MUNICIPAL 2 NOVEMBRE 2015

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. MOCIÓ PER ADHERIR-SE A L’AMEC (associació de municipis eòlics de Catalunya)
2. APROVACIÓ PLA JOVENTUT MUNICIPAL
3. APROVACIÓ PLA IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA. 
4. MOCIÓ PSC I MOVEM CREACIÓ ATM (autoritat territorial de mobilitat) de l’Ebre. 
5. MOCIÓ MOVEM PER MILLORAR LA NETEJA VIÀRIA A TORTOSA. 
6. MOCIÓ MOVEM PER SUBVENCIONAR EMPRESES QUE CONTRACTEN PERSONES ATURADES. 
7. MOCIÓ CUP-Ae PER APLICAR LA LLEI CATALANA PER IGUALTAT EFECTIVA ENTRE HOMES I DONES. 
8. MOCIÓ DE L’AMI (associcació de municipis per la independència) PRESENTADA PER CUP-Ae, ERC, CiU.
9. MOCIÓ PSC PER CREAR UNA BRIGADA DE RÀPIDA INTERVENCIÓ. 
10. MOCIÓ PSC PER INVENTARIAR I CONSERVAR EL PATRIMONI CULTURAL DE LES LÀPIDES DEL CEMENTIRI DE TORTOSA. 
11. MOCIÓ PSC PER CREAR UN COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LES MOCIONS APROVADES. 
12. PRECS I PREGUNTES. 

PUNT TÍTOL I EXPLICACIO VOTS PARTITS ARGUMENTARI CUP-AE

1 MOCIÓ PER ADHERIR-SE A L’AMEC
És tracta d’una entitat que agrupa als municipis catalans 
amb parcs eòlics

Favor: TOTS
Contra: 
Abst:

Ens vam posicionar a favor perquè els ajuntaments menuts 
la van crear per poder fer força davant les grans empreses 
del sector i demanar més compensacions pels parcs eòlics, 
com passa al nord d’Europa. 

2 APROVACIÓ PLA MUNICIPAL DE JOVENTUT
La regidoria de joventut va presentar el pla municipal de 
joventut pels propers anys.

Favor: TOTS
Contra: 
Abst: 

Van votar a favor perquè és un pla molt complet que s’ha 
elaborat amb una metodologia comunitària i amb molts 
recursos humans. Tot i això vam manifestar els nostres 
dubtes perquè molts aspectes es puguen desenvolupar per 
manca de recursos. I també vam criticar que no es facen 



propostes de canviar el model productiu tot i que és el 
principal problema que afecta la gent jove. En els darrers 8 
anys Tortosa ha perdut el 25% dels joves (2.660). 

3 APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT
Es tracta d’un pla per aconseguir la igualtat efectiva entre 
els treballadors i treballadores de l’ajuntament. 

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

Vam votar en contra perquè és tot el contrari del pla de 
joventut, s’ha fet amb presses (per optar a rebre 
subvencions com va reconèixer l’alcalde) i no fa ni una 
bona diagnosi, ni té propostes importants per canviar la 
realitat ni indicadors per avaluar la seua aplicació. Una 
demostració que aquest equip de govern no prioritza les 
polítiques d’igualtat. 

4 MOCIÓ DEL PSC I MOVEM PER L’ATM
La llei catalana de mobilitat del 2003 ja preveia la creació 
de les ATM. Ara gràcies al treball de la plataforma Trens 
Dignes es demana que s’implante a l’Ebre per millorar el 
funcionament del transport col·lectiu per carretera. 

Favor: TOTS
Contra: 
Abst:

La creació d’aquest consorci facilitaria la implantació del 
carnet unipersonal de transport que s’aplicarà entre el 2016 
i el 2018 i permetria una gestió des del territori. Vam 
criticar l’actitud del delegat del govern, Xavier Pallarés, que
s’ha oposat a la seua creació. 

5 MOCIÓ DE MOVEM PER MILLORAR LA NETEJA
Eren una sèrie de propostes concretes per millorar la 
deficitària neteja viària de la ciutat, amb mesures integrals. 

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

Vam votar a favor perquè coincidim amb la diagnosi. Però 
vam matisar que no estàvem d’acord amb la proposta de fer
un estudi per valorar si era més efectiva la gestió directa o 
via una empresa. Des de la CUP-Ae defensem que els 
serveis sempre han de ser de gestió directa, la privatització 
d’aquest és una proposta de la dreta neoliberal que provoca 
un servei de pitjor qualitat, més car i amb pitjors condicions
laborals per la gent que treballa. 

6 MOCIÓ DE MOVEM PER SUBVENCIONAR CONTRACTES
Proposta perquè l’ajuntament subvencione la contractació 
de persones aturades per part d’empreses. 

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

Vam votar a favor, tot i que ens hagués agradat que la 
moció tingués una proposta més concreta que prioritzara la 
contractació dels sectors més precaris i que beneficiés a 
empreses de l’àmbit local, de producció de proximitat i de 
l’economia social. 

7 MOCIÓ DE LA CUP-Ae CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
La moció demanava que l’ajuntament de Tortosa als 
pressupostos del 2017 destinés una partida generosa per 
poder aplicar el pla d’igualtat municipal. 

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

Tot i que l’equip de govern reconeix que és un tema 
important, Tortosa no té tècnica d’igualtat ni destina 
recursos econòmics per desenvolupar les accions descrites 
al pla, en canvi en atencions protocolàries es gastaran 



8.000€ o en conveni amb el bisbat per la façana de la 
catedral 30.000€. Queda clara la prioritat de l’equip de 
govern. 

8 MOCIÓ DE L’AMI
Es demanava donar suport al Parlament de Catalunya per la 
convocatòria dels referèndum del 2017 i donar suport als 
càrrecs electes i ajuntaments que tenen causes obertes per la
«justícia espanyola».

Favor: CUP-Ae, CiU, 
ERC
Contra: PP
MOVEM i PSC a 
favor 2 punts i abst. o 
en contra en la resta. 

Més de 400 ajuntaments catalans tenen causes judicials 
obertes per defensar el dret a decidir del poble català. 
També vam mostrar la nostra solidaritat amb Joan Coma, 
Montse Venturós, Carme Forcadell... perseguides per acatar 
la voluntat popular. 

9 MOCIÓ DE PSC PER UNA BRIGADA RÀPIDA
Es proposava crear una brigada que actuarà en 24 hores per 
resoldre les necessitats de neteja, reparació... més urgents. 

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

La CUP-Ae va parlar amb els treballadors de la brigada, 
aquests van considerar que moltes de les propostes ja es fan
i que el problema real de la brigada municipal és la falta de 
personal. 

10 MOCIÓ DEL PSC PER INVENTARIAR LÀPIDES
Es proposava la catalogació i protecció de les làpides del 
cementiri municipal que tenen un valor històric, cultural...

Favor: TOTS
Contra: 
Abst:

11 MOCIÓ DEL PSC PER UNA COMISSIÓ DE MOCIONS
Es proposava fer una comissió per comprovar que l’equip 
de govern compleix les mocions aprovades al ple. 

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

 Ja fa temps vam denunciar que s’aproven moltes mocions 
que després no es compleixen. La darrera, la moció per fer 
un nou ROM que preveia una comissió tècnica que no es va
constituir. 

12 Prec per incloure clàusules socials als nous contractes 
que signe l’ajuntament
Prec perquè tots els processos de selecció a l’ajuntament 
de Tortosa tinguen els mateixos criteris de transparència
que el darrer de la brigada municipal. 

Més informació: tortosa@cup.cat
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