
INFOPLE,  PLE MUNICIPAL 17 de SETEMBRE 2018
Aquí  teniu  l’INFOPLE del  setembre.  Com  ja  sabeu,  si  voleu  aprofundir  més  en  algun  dels  punts  o  arguments,  us  podeu  adreçar  a
tortosa@cup.cat.

ORDRE DEL DIA
1. Deixar sense acord l’acta fundacional de la Fundació Privada Casal Tortosí.
2. Proposta d’acord del Compte General de l’Ajuntament de Tortosa. 
3. Proposta d’acord de les tarifes del nou complexe de la piscina. 
10. MOCIÓ MOVEM per crear un pacte municipal per l’ocupació i el treball. 
11. MOCIÓ PSC per permetre la pesca del cranc blau amb llicència esportiva. 
12. MOCIÓ PSC per accedir a l’habitatge a preus justos. 
13. MOCIÓ PP perquè es respecten els acords de les mocions aprovades. 
14. MOCIÓ PP per reduir l’ús del plàstic al municipi. 

A la primera intervenció vam recordar la situació d’anomalia democràtica que viu el nostre país amb persones empresonades per les seues idees polítiques i 
empresonades. I vam recordar que és igual si governa la dreta o la pseudo esquerra, perquè tots dos són defensors dels privilegis del règim del 78. 
Durant el ple, els regidors del PSC van defensar que el raper Valtonyc puga ser empresonat per les seues cançons. 
 
Fem una breu explicació de les votacions dels punts més importants del ple:

PUNT TÍTOL I EXPLICACIO VOTS PARTITS ARGUMENTARI CUP-AE

1 FUNDACIÓ PRIVADA CASAL TORTOSÍ
Es tracta  d’una  fundació  constituïda  per  l’Ajuntament  de
Tortosa, el club universitari i l’associació Cantaires. 

Favor: tots. Al 2005 es va signar la constitució de l’esmentada fundació però
no va arribar a registrar-se. A petició de les entitats Cantaires i
Club Universitari s’anul·la aquell acord. 

2 COMPTE GENERAL 2017
Els  pressupostos  del  2017  es  van  aprovar  però  finalitzat
l’any cal aprovar la seua execució real. Tant els comptes de
l’ajuntament com de les empreses municipals. 

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

La CUP-Ae va votar  en contra  perquè entenem que a la seua
execució  els  pressupostos  plasmen que  un  50% del  total  està
gestionat  per  empreses  municipals  amb gestió  no  directa,  que
dificulta  la  fiscalització  i  genera  ombres  com  ha  passat
recentment.  Alhora  que els  pressupostos  no  aborden els  grans
reptes  del  municipi  com  la  situació  d’emergència  social,  la
degradació del centre històric i la manca de generació de llocs de
treball. 



També  vam  alertar  que  el  soci  privat  d’Aigües  de  Tortosa
sol·licita  a  l’Ajuntament  125.000€  per  transferència  de  know-
know, fet  que suposaria el  50% dels ingressos que actualment
rebem  per  la  gestió  mixta.  Si  s’acaba  complint  seria  una
conseqüència més de la venda del 48% de l’empresa per 25 anys
que va fer Ferran Bel. 

3 TARIFES NOU COMPLEXE PISCINA
Proposta  de  nous  preus  per  accedir  a  la  piscina  i  les
diferents  activitats.  Amb descompte  inclòs  el  cost  per  un
abonament complert serà de 33€ per persones aturades, 17
per jubilades i 30 per gent jove. 

Favor: ERC, PDCAT
Contra: CUP
Abst: MOVEM, PSC, 
PP

 Vam criticar que els preus tancaran l’accés als col·lectius amb
menys recursos que si tenen problemes per arribar a final de mes
no podran pagar 20 o 30€ (gent aturada, sous precaris, jubilada,
joves...). 
Per  les  persones  que  pitjor  l’estan passant  poder  relacionar-se
fent activitat física és fonamental per salut mental i física. Com
també per  les  persones  que  per  prescipció  mèdica  han  de  fer
activitat física. 
L’alcaldessa va justificar que eren uns preus competitius. Amb un
13% d’atur, una renda familiar per baix de la mitjana catalana i
quasi un 25% de població vivint al llindar de la pobresa el que
calia eren uns preus socials i no competitius. 

4 MOCIÓ DE MOVEM PER UN PACTE PER L’OCUPACIÓ
Moció que demanava la creació d’un pacte municipal per buscar
estratègies que generen ocupació. 

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

La plena ocupació ha deixat de ser una prioritat per la UE, l’estat
espanyol  i  els  governs  catalans  que  segueixen  la  doctrina
neoliberal.  Tot  i  això  des  de  l’ajuntament  es  podria  almenys
evitar  la  precarietat  laboral  amb  el  personal  que  subcontracta
mitjançant  empreses  per  netejar  edificis  públics,  vigilància,
neteja viària... Per això vam demanar la remunicipalització dels
serveis municipals privatitzats. 

5 MOCIÓ DEL PSC PER PERCAR EL CRANC BLAU
La proposta demanava que s’autoritze a les persones amb
llicència  de  pesca  esportiva  que  puguen  pescar  el  cranc
blau.

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

El cranc blau és una espècie invasora exòtica que està colonitzant
el  del  Delta  i  el  riu.  La  normativa  europea  prohibeix  la
comercialització  d’espècies  exòtiques  invasores.  El  que  cal  és
demanar a la Generalitat i a l’estat espanyol que sol·liciten a la
UE que incloga esta espècie en el catàleg d’espècies invasores
exòtiques i que es prohibisca la seua comercialització (tant per
aficionats  com per  professionals)  i  alhora  destine  els  recursos
necessaris per fer eradicar-la o reduir-la.  



6 MOCIÓ  DEL  PSC  PER  REDUIR  ELS  PREUS  DELS
LLOGUERS
Es proposava una bateria de propostes per la Generalitat i l’Estat.

Favor: TOTS Tot i el vot afirmatiu entenem que les mesures eren limitades i
vam animar al PSC que demane al president del govern espanyol
que  faça  propostes  més  valentes  com  es  fan  a  Alemanya,
França...  i  també  li  vam  recordar  que  quan  ha  governat  ha
impulsat  mesures  que  han  afavorit  els  desnonaments,  la
precarietat laboral...

6 PP PER COMPLIR ELS ACORDS DE LES MOCIONS
Tot i el títol, el regidor del PP es va centrar en denunciar que
no es complia amb l’obligació de retirar els llaços grocs de
la via pública. 

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

Tot  i  que coincidim que el  govern municipal  no compleix els
acords de les mocions que no li interessen, vam votar en contra
perquè l’objectiu real de la moció era que el govern de la ciutat
agafés el compromís de retirar els llaços grocs de la via pública. 

7 MOCIÓ DEL PP PER REDUIR L’ÙS DEL PLÀSTIC
Es proposaven tota una sèrie de mesures (poc concretes i
ambicioses) per reduir l’ús del plàstic. 

Favor: tots. Al no concretar les propostes vam demanar a l’equip de govern
que  a  les  festes  s’utilitzen  gots  retornables,  que  s’aposte  pel
comerç de proximitat que genera un 69% menys de residus, pels
productes de quilòmetre 0... 

Més informació: tortosa@cup.cat
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