
INFOPLE,  PLE MUNICIPAL 3 ABRIL 2017
Aquí teniu l’INFOPLE de l’abril. Com ja sabeu, si voleu aprofundir més en el contingut d'algun dels punts o arguments, us podeu adreçar a
tortosa@cup.cat.

ORDRE DEL DIA

1. Acord per anomenar la nova plaça de l’edifici de les delegacions al carrer Montcada, amb el nom de Gerard Vergés. 
2. Aprovació de la celebració dels correbous als Reguers. 
3. MOCIÓ PP per previndre la violència intergeneracional contra la gent gran.
4. MOCIÓ PP  per implementar polseres de localització. 
5. MOCIÓ CUP-Ae per canviar el nom de la Plaça Joaquin Bau. 
6. MOCIÓ CUP-Ae per fer una moratòria en l’autorització i tramitació de parcs eòlics.  . 
7. MOCIÓ MOVEM rebutjant qualsevol transvasament de l’Ebre a les conques internes de Catalunya. 
8. MOCIÓ MOVEM per fer actuacions a les restes de l’antic balneari d’En Porcar.  
9. MOCIÓ PSC per instar al govern de l’estat que modifique l’imposta anomenat de plusvàlua.
10. MOCIÓ PSC per instar a una actuació immediata al Parc Lluís Companys. 

Fem una breu explicació de les votacions dels punts més importants del ple:
PUNT TÍTOL I EXPLICACIO VOTS PARTITS ARGUMENTARI CUP-AE

1. PLAÇA GERARD VERGÉS
La nova plaça que tindrà l’edifici de les delegacions de la 
Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre, 
s’anomenarà Gerard Vergés.

Favor: TOTS De Gerard Vergés la CUP-Ae volem destacar que tot i no poder 
ser considerat una persona políticament activa, la seua obra és 
d’una gran importància en l’àmbit nacional i sempre va defensar 
la cultura catalana, la realitat dels Pa sos Catalans i el riu.  ḯ

2 CORREBOUS ALS REGUERS
S’havia d’autoritzar la celebració dels correbous que es fan 
als Reguers

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

CUP-Ae va ser l’únic partit que va votar en contra. Vam criticar 
el cinisme d’alguns partits que voten en contra de les «corridas 
de toros» i en canvi a favor dels correbous. També vam criticar 
que al segle XXI es normalitze la violència amb els animals dins 
d’un esdeveniment popular i vam destacar el cost econòmic que 
es destina als bous així com la manca d’alternatives que es 
plantegen als actes amb bous. 



3 MOCIÓ PP CONTRA LA VIOLÈNCIA A LA GENT GRAN
La moció fer actuacions a nivell municipal per previndre les
agressions a la gent gran que augmenten anualment, 10.000 
a Catalunya al 2016. . 

Favor: TOTS CUP-Ae va  votar a favor tot i recordar al PP que la millor 
manera de previndre la violència intergeneracional és garantir 
condicions de vida dignes per la gent gran. I això vol dir millors 
pensions, més centres de dia, més llars d’infants, més serveis 
socials municipals... i tot això és el que no fa el PP quan governa 
a Madrid. Una moció cínica. 

4 MOCIÓ PP POLSERES DE LOCALITZACIÓ
El PP proposava que l’ajuntament col·labores en comprar 
polseres de localització per infants d’escoles, gent gran, 
centres de salut... 

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

Vam criticar que s’agafés una moció presentada en altres ciutats 
més grans sense pensar si era o no necessària per Tortosa. A més 
a més considerem que per la mida de Tortosa, en tot cas, és una 
proposta a estudiar per gent gran amb problemes de memòria. 

5 MOCIÓ CUP-Ae PER RETIRAR EL NOM JOQUIN BAU
La proposta de la CUP-Ae demanava retirar a Joaquin Bau 
el nom de la plaça, la medalla d’or de la ciutat i el títol de 
fill predilecte. 

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

Vam lamentar que encara al segle XXI ens toque presentar 
mocions de memòria històrica. Vam repesar la vida de Bau, 
recordant que una persona que va col·laborar amb dues 
dictadures, que conspirar per fer un cop d’estat i que va ser fidel 
al franquisme fins la seua mort no pot tenir el nom d’una plaça ni
ser fill predilecte d’una ciutat. També vam criticar el discurs del 
PP que pretenia equiparar la figura de Bau amb la d’altres 
persones que han defensat la democràcia com Marcel·lí Domingo
o Perez Bonfill. CiU va dir que votava a favor per evitar 
perjudicar la imatge de la ciutat i no per convicció democràtica. 

6 MOCIÓ CUP-Ae PER UNA MORATÒRIA EÒLICA
La moció demanava que abans de seguir autoritzant o 
tramitant parcs eòlics s’aprove una moratòria fins tenir un 
pacte nacional per l’energia que prioritze el servei a les 
persones i al territori abans que els interessos de les sis 
empreses que controlen el 66% dels parcs eòlics estatals.

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

La moció planteja que l’energia no pot ser un bé especulatiu, ha 
de ser un bé comú. I plantejava que la transició cap a les energies
alternatives s’ha de fer basant-se en el benefici per al territori, 
generant electricitat prop del lloc de consum i amb el control de 
la ciutadania i no de la màfia de l’electricitat. En els darrers 7 
anys Hiberdrola, Gas Natural i Endesa han guanyat quasi 30.000 
milions d’€ alhora que el poder adquisitiu de la gent baixava un 
10% i el rebut de la llum pujava un 70%. Com sempre els grans 
partits PP, PSC, CiU, ERC.. van defensar els interessos del 
capital. 



7 MOCIÓ MOVEM CONTRA QUALSEVOL TRANSVASAMENT
Es demanava rebutjar qualsevol transvasament de l’Ebre o 
el Segre a les conques internes de Catalunya i una aposta 
per la nova cultura de l’aigua

Favor: TOTS CUP-Ae va votar a favor però vam lamentar que per aprovar la 
moció s’haguera de retirar el preàmbul perquè així ho van 
demanar CiU i ERC. Des de la CUP-Ae repetim el missatge de la
PDE que es vol fer el transvasament a Barcelona per etapes, i 
este primer transvasament és el primer pas i per la porta del 
darrere, amb mentides. Recordem que el «minitransvasament» a 
Tarragona fou al principi de 10 hm3 i ara ja va pels 70 hm3.

8 MOCIÓ MOVEM ACTUAR BALNEARI D’EN PORCAR
La moció actuar per protegir el que queda de l’antic balneari
d’En Porcar que es troba al barri de Remolins. 

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

Vam votar a favor per considerar positiva la proposta que pretén 
salvar una part del patrimoni de la nostra ciutat. 

9 MOCIÓ DEL PSC PER CANVIAR L’IMPOST DE LES PLUSVÀLUES
La moció demana al govern de l’estat que es canvie el càlcul de 
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana i alhora compensar els ajuntaments. 

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

L’anomenat impost de la plusvàlua és el que es paga quan es ven 
una casa després d’anys d’haver-la comprada. Per la fórmula de 
càlcul sempre s’ha de pagar però els darrers anys els preus dels 
pisos han baixat i nombroses sentències judicials han donat la raó
a les persones que reclamaven no haver de pagar-lo si havia 
baixat de preu. 

10 MOCIÓ PER MILLORAR EL PARC LLUÍS COMPANYS
La moció proposava millorar l’estat del parc i del seu entorn: 
manteniment i reposició de mobiliari urbà, neteja...

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

Vam poder comprovar que el parc té un manteniment i neteja 
precaris i que calia fer actuacions. 

Més informació: tortosa@cup.cat
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