
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 i 2. Pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa, per dues qüestions: Programa de mediació per al 
lloguer social i un altre conveni per l’Oficina d’Habitatge. 
3. Transmissió de manera gratuïta d’una finca a l’EMD de Camp-redó. 
4. Recurs d’una empresa que es va presentar per adjudicar-se la construcció de la Piscina Municipal. 
5. Una modificació pressupostària. 
5. MOCIÓ PP per fer un seguiment de les mocions aprovades pel ple. 
6. MOCIÓ PP per defensar l’autonomia de la gent gran. 
7. MOCIÓ CUP-Ae per retirar la publicitat sexista de la via pública i espais públics. 
8. MOCIÓ CUP-Ae per contractar persones que assessoren amb les clàusules sol. 
9. MOCIÓ CUP-AE, MOVEM, CiU i ERC de suport al Pacte Nacional pel Referèndum. 
10. MOCIÓ MOVEM sol·licitant augment pressupostos Generalitat i Estat per polítiques d’igualtat. 
11. MOCIÓ MOVEM per fer un protocol d’actuació a les obres de la ciutat. 
12. MOCIÓ PSC per sol·licitar que l’empresa TESLA s’instal·le a Tortosa.
13. MOCIÓ PSC per impulsar la construcció del tercer pont a Tortosa (entre l’Horta de Jesús i l’Horta de Pimpí. 

Des de la CUP-Ae tornem a lamentar que cap de les dues propostes presentades foren aprovades. Dues propostes amb un marcat accent social: la 
persecució de la publicitat sexista i la contractació de personal per assessorar les persones estafades per la banca en les clàusules il·legals. Cap va ser 
acceptada, tot i que molts ajuntaments ja estan fent les dues coses. Res nou, de les 8 mocions presentades per l’oposició, cap va ser acceptada per 
l’equip de govern (com al ple anterior). 



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

5. SEGUIMENT DE LES MOCIONS APROVADES
La proposta del PP demanava que a les comissions 
informatives i a la web municipal s’habiliten espais per anar
detallant el grau de compliment.

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

La CUP-Ae hem constatat que alguns acords de les mocions 
després no es compleixen per part de l’equip de govern. 
Considerem que l’alcalde hauria de ser responsable de vetllar pel 
seu compliment, però com no ho fa, acceptàvem esta proposta 
que no té cap cost.  

6 MAJOR INVERSIÓ PER LA GENT GRAN
La moció demanava a l’Estat i la Generalitat més recursos per 
garantir l’autonomia de la gent gran. I a l’Ajuntament més 
programes adreçats a la gent gran. 

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

Tot i votar a favor vam qualificar d’esperpèntica la moció, perquè
la presentava el PP, i li vam demanar que si realment vol millorar
la dignitat de la vida de les persones grans que el seu partit 
augmente les pensions, els recursos a polítiques socials... 

6 RETIRAR LA PUBLICITAT SEXISTA
Des de la CU-Ae considerem que la publicitat és una de les vies 
més importants de transmissió dels valors masclistes i sexistes. 
Per això demanàvem formació en la detecció, un manual de 
bones pràctiques i retirar la publicitat de l’ajuntament de les 
publicacions que tinguen publicitat sexista o de contactes

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

De fet vam argumentar que el mateix Pla d’Igualtat aprovat pel 
govern municipal contempla l’eliminació de la publicitat sexista. 
Vam reiterar que cal actuar més enllà de les bones paraules i que 
com diu el mateix Pla, cal construir un nou concepte de 
masculinitat més humà, menys agressiu... 

7 CONTRACTAR ASSESSORAMENT CLÀUSULES SÒL
La proposta de la CUP-Ae demanava contractar personal durant 
uns mesos per ajudar les persones que tenen un conflicte amb la 
banca per les anomenades clàusules sòl. 

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

 Els càlculs aproximats de la CUP-Ae és que fins a 2000 
persones només a Tortosa podrien necessitar este assessorament. 
I que cap agència de consum a Tortosa té personal tècnic 
especialista en la matèria. 

8 SUPORT AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
Moció de suport al Pacte Nacional pel referèndum que demana 
intentar fins l’últim moment pactar amb l’estat la seua celebració.

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

Com diu el dret internacional tot poble té dret a decidir el seu 
futur. I la millor manera en una societat democràtica és posant les
urnes. També vam insistir que és impossible pactar-lo amb l’estat
i vam demanar a totes les forces polítiques que quan s’apague la 
via del referèndum pactat, continuen apostant per la via de les 
urnes per solucionar un conflicte polític. 

9 MÉS INVERSIÓ PER POLÍTIQUES FEMINISTES
La moció explicava que els darrers anys havia minvat la inversió 
en polítiques d’igualtat i demanava que un augment a la 
Generalitat i a l’Estat Espanyol. 

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

La  CUP-Ae considera que el masclisme i el sexisme estan 
molt interioritzats i establerts en la nostra societat i que 
qualsevol augment en polítiques d’igualtat serà positiu, fins 
que s’acabe amb ells. 



10 PROTOCOL PER LES OBRES
Es demanava que abans de qualsevol obra s’informe 
adequadament comerciants i veïns/veïnes de les obres 

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

La CUP-Ae ha constatat que molts veïns i veïnes es queixen que 
no s’assabenten de les obres fins que les veuen al seu propi 
carrer. Vam demanar que es revise el protocol existent perquè es 
done més importància a la comunicació amb els i les afectades. 

11 SOL·LICITAR LA IMPLANTACIÓ DE TESLA
L’empresa TESLA ha comunicat la seua voluntat d’instal·lar una 
planta de producció de cotxes elèctrics a Europa i la moció 
demanava sol·licitar la seua instal·lació a Tortosa.

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

Tot i ser conscients que és pràcticament una utopia, vam destacar
que altres ciutats ho havien fet, i que no es perdia res per fer una 
petició pública. 

12 IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓ D’UN TERCER PONT
La moció simplement demanava arribar a un consens polític total 
per començar a demanar com a ciutat la construcció d’un tercer 
pont. 

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

Tot i ser conscients que no és un bon moment per començar 
grans obres públiques, sí que consideràvem que estos projectes 
des de que es demanen fins que es materialitzen necessiten molts 
anys i que era una necessitat molt important per la ciutat que ja 
es podia posar en l’agenda política. 

Més informació: tortosa@cup.cat
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