
INFOPLE,  PLE MUNICIPAL 6 FEBRER 2017
Aquí teniu l’INFOPLE del febrer. 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. Canvi de nom proposat pel veïnat de camí de Folc a camí de Vidal . 
2. Modificació pressupostària num. 4/2017. 
3. Aprovació dissolució del Consorci de Comunicació. 
4. Modificació de l’Ordenança municipal de circulació. 
5. MOCIÓ PP per crear una comissió de seguiment dels contractes municipals. 
6. MOCIÓ PP per obrir una línia d’atenció ciutadana al whatsapp. 
7. MOCIÓ MOVEM per millorar el Centre – Nucli Antic. 
8. MOCIÓ MOVEM per impulsar el Mercat Central. 
9. MOCIÓ PSC per millorar la il·luminació de la Plaça del Temple i Plaça dels Sindicats. 
10. MOCIÓ PSC per adherir-se a la Ruta Europea del Modernisme. 
11. MOCIÓ CUP-Ae per incloure clàusules socials als contractes amb empreses. 
12. MOCIÓ CUP-Ae per millorar la gestió de la recollida de residus. 

Us volem destacar que les dues mocions presentades per la CUP-Ae tenien un contingut polític molt important, i que vam intentar negociar-les amb 
l’equip de govern sense èxit (tot i això, dos regidores d’ERC es van abstindre en una moció). Us les adjuntem perquè considerem que tractaven dos 
qüestions de fons i molt importants. Una millorar les condicions laborals de les persones que de manera subcontractada, treballen per l’ajuntament i la 
segona per debatre el model de gestió dels residus, el contracte més important que signa un govern municipals i que és per 10 anys. 



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

4 MODIFICACIÓ ORDENANÇA CIRCULACIÓ Favor: CiU, ERC
Contra: 
Abst: PP, PSC, 
Movem, CUP-Ae

Es tracta de regular el futur aparcament dissuasori a la plaça del 
bimil·lenari pels usuaris de l’hospital. Serà gratuït si validen 
l’aparcament a l’hospital però de pagament pels no usuaris 
perquè es vol garantir plaça pels usuaris/es de l’hospital. 
L’alcalde es va comprometre a no aprofitar per fer futurs 
aparcaments de pagament a la ciutat. 

5 SEGUIMENT CONTRACTACIÓ PÚBLICA
La moció pretenia crear una comissió per seguir el procés de 
licitació dels concursos d’obres, serveis... que fa l’Ajuntament, 
garantint la presència de l’oposició i fer un seguiment del 
compliment de les clàusules. 

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

Vam votar a favor, perquè creiem que qualsevol mesura  de 
transparència és positiva i perquè moltes vegades no podem fer 
este seguiment. També li vam recordar al PP que és el partit més 
corrupte i que estaria bé que feren estes comissions on governen. 

6 UTILITZAR WHATSAPP COM A EINA COMUNIC.
La proposta demanava que s’habilités una app de mòbil perquè la
ciutadania pogués fer denúncies, informar... al govern de la ciutat 
de forma ràpida i immediata.  

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

La nostra abstenció es va justificar perquè valoràvem 
positivament algunes coses com la rapidesa i immediatesa però 
enteníem que per aplicar-la i garantir l’eficàcia, caldria 
acompanyar-la de més personal a l’ajuntament, perquè les 
persones que estan al Servei d’Atenció a la Ciutadania estan 
col·lapsades per manca de personal. . 

7 PLA DE XOC DE MILLORA CENTRE-NUCLI ANTIC
La proposta recollia mesures com millorar voreres, instal·lar 
papereres, reduir zona blava...

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

Enteníem que era proposta constructiva sense contingut ideològic
per millorar aspectes del centre de la ciutat. Vam fer una 
demanda perquè es recuperen les fonts públiques que hi havia al 
centre, per facilitar el dia a dia de les persones que viuen en 
condicions més precàries i no tenen ni aigua a casa. 

8 PLA DE XOC IMPULS MERCAT CENTRAL
Es demanava modificar el reglament del mercat per permetre que 
es puguen instal·lar parades d’artesans de productes vinculats a 
l’alimentació: culleres, productes de fusta... 

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

 Com deia la proposta el mercat va tancant parades, cada vegada 
hi ha més. A més, es constata l’envelliment tant dels i les 
paradistes com de la clientela, i qualsevol mesura destinada a 
millorar-lo l’entenem com a positiva. També vam esmentar que 
el principal problema del mercat és l’aparcament.

9 MILLORA IL·LUMINACIÓ DEL TEMPLE
Es proposava millorar la deficient il·luminació de la plaça del 
Temple (davant del col·legi) i de l’anomenada Plaça dels 
Sindicats (l’equip de govern va explicar que la darrera no és 
propietat municipal i que en breu no es podrà aparcar allí perquè 

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

Vam votar a favor perquè per molts col·lectius de persones (gent 
gran, de mobilitat reduïda, dones especialment les grans...) que 
els espais públics estiguen ben il·luminats és una manera de 
garantir la sensació de seguretat.  



així els propietaris demanen un lloguer, que no es pagarà). 

10 ADHESIÓ A LA RUTA EUROPEA DEL MODERNISME
Es tracta d’una agrupació de ciutats europees, però també estatals
i catalanes que busquen fer actuacions conjuntes de difusió, 
compartir estratègies, anàlisi... per atraure turisme  (l’equip de 
govern va argumentar que ja s’estaven fent gestions al respecte)

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

Vam considerar positiva la proposta perquè ajuda a publicitar el 
patrimoni modernista de la ciutat, que és molt ric, i a més sense 
cap cost per la ciutat. 

11 INCLOURE CLÀUSULES SOCIALS ALS CONTRACTES
L’ona neoliberal ha provocat que cada vegada més serveis que 
hauria de fer l’ajuntament els facen empreses privades. Per 
contractar-les es fan concursos públics, on el 90% o més de la 
valoració es fa a partir del preu més baix. 

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

Es proposava que la part econòmica supose un màxim del 60% 
del total, i que la resta siga per valorar si l’empresa fomenta la 
igualtat de sous entre homes i dones, la conciliació familiar i 
laboral, contractació de col·lectius més precaris, un salari digne 
mínim de 1,5 el salari mínim interprofessional...  No potser que 
l’Ajuntament quan contracte es limite a complir la normativa 
vigent, com una ETT, perquè això suposa generar precarietat 
laboral, i demanàvem, que l’Ajuntament fos referent al territori 
en generar ocupació de qualitat. 

12 MILLORAR LA GESTIÓ DE LA RECOLLIDA DE 
RESIDUS
Tortosa només recicla un 25% dels residus que genera (la mitjana
de les Terres de l’Ebre és del 45%, Amposta 48%). I això, a més 
de degradar el medi ambient ens costa diners, i cada vegada més, 
perquè cada tona de no reciclat es penalitza, per obligar als 
ajuntaments a reciclar.

Favor: CUP-Ae, 
Movem, PSC
Contra: CiU, ERC (2)
Abst: PP, ERC (2)

La Generalitat amb el programa PROCAT20, va establir que al 
2020 havíem de reciclar el 60%, com nosaltres estem al 25%, els 
darrers anys hem pagat 800.000€ més mala gestió i els propers 
tres anys pagarem 800.000€ més si no canvien molt les coses (i 
els canvis són molt lents). Proposàvem tota una sèrie de mesures 
com eliminar contenidors grisos, augmentar illes de fraccions, fer
molta pedagogia i demanar que fos el COPATE (Consorci de 
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre) qui fes la gestió 
perquè té tècnics/es especialitzades i perquè per negociar un 
contracte amb les empreses tindrà més força per obtindre millors 
condicions (Tortosa genera 13.900 tones anuals, i el COPATE 
podria gestionar 70.000 tones aprox. A més quantitat, millor 
preu. 

Més informació: tortosa@cup.cat
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