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1111. . . . DEMOCRÀCIA DEMOCRÀCIA DEMOCRÀCIA DEMOCRÀCIA MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL DIRECTADIRECTADIRECTADIRECTA: PER UN AJUNTAMENT : PER UN AJUNTAMENT : PER UN AJUNTAMENT : PER UN AJUNTAMENT 
TRANSPARENT I HONEST AMB TOLERÀCIA ZERO A LA CORRUPCIÓTRANSPARENT I HONEST AMB TOLERÀCIA ZERO A LA CORRUPCIÓTRANSPARENT I HONEST AMB TOLERÀCIA ZERO A LA CORRUPCIÓTRANSPARENT I HONEST AMB TOLERÀCIA ZERO A LA CORRUPCIÓ 

    
LA PARTICIPACIÓ COM A MOTOR DEL CANVI SOCIALLA PARTICIPACIÓ COM A MOTOR DEL CANVI SOCIALLA PARTICIPACIÓ COM A MOTOR DEL CANVI SOCIALLA PARTICIPACIÓ COM A MOTOR DEL CANVI SOCIAL 

 
Allò que caracteritza l’acció política de la CUP-Alternativa ecologista (CUP-Ae) és la seua aposta per la 
participació ciutadana i directa de la població en els afers municipals. Des de la CUP-Ae entenem la 
participació ciutadana com l’embrió d’un nou model democràtic, econòmic i social que permeta revertir 
l’actual presa de decisions consolidant un model de baix a dalt. Cal treballar per oferir al conjunt de la 
ciutadania eines que permeten participar directament del seu entorn social i de les decisions polítiques 
que els afecten directament. 
 
A causa de l’ambició de poder de la classe política, que durant molts anys ha deixat la població al 
marge de les decisions i de la responsabilitat que els pertoca, urgeix iniciar un procés pedagògic i 
insistent per acostar-nos a una democràcia real, amb l’aproximació de la presa de decisions a la 
població de Tortosa i pobles. 
 

S’han d’establir procediments de retiment de comptes dels càrrecs electes davant de la ciutadania, en 
què s’expliquin les decisions preses, i s’han d’habilitar mecanismes de reprovació per a aquells a qui la 
ciutadania retiri el seu suport i confiança. 
 
És imprescindible reconèixer el valor de la funció pública professional i independent. Cal eliminar la 
dependència política dels empleats públics i substituir, sempre que siga possible, els llocs de lliure 
designació per funcionaris. 

L’entrada de la CUP-Ae a les institucions ha de significar una impuls per a les polítiques de participació 
ciutadana. Volem portar a terme iniciatives com: 
 

• Reformular el Reglament de participació ciutadanaReformular el Reglament de participació ciutadanaReformular el Reglament de participació ciutadanaReformular el Reglament de participació ciutadana a través d’un procés participatiu. 

• ContractaContractaContractaContractarrrr    un tècnic de pun tècnic de pun tècnic de pun tècnic de participació ciutadanaarticipació ciutadanaarticipació ciutadanaarticipació ciutadana per dinamitzar i fomentar la participació de la 
ciutadania  en les iniciatives que vagen sorgint en este sentit. 

• Apostar per les noves tecnolognoves tecnolognoves tecnolognoves tecnologies com a eina de participacióies com a eina de participacióies com a eina de participacióies com a eina de participació. 
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• Impulsar consultes populars de caràcter decisiuconsultes populars de caràcter decisiuconsultes populars de caràcter decisiuconsultes populars de caràcter decisiu i no pas consultiu, inclòs al nou ROM. 

• Fer que la figura del Defensor del pobleDefensor del pobleDefensor del pobleDefensor del poble    sigasigasigasiga escollida per la ciutadania escollida per la ciutadania escollida per la ciutadania escollida per la ciutadania i que no estiga 
vinculada a cap partit polític. 

• Portar a terme aPortar a terme aPortar a terme aPortar a terme assemblees ssemblees ssemblees ssemblees periòdiques obertes a la ciutadaniaperiòdiques obertes a la ciutadaniaperiòdiques obertes a la ciutadaniaperiòdiques obertes a la ciutadania, tant a la ciutat com als pobles, 
on l’Ajuntament puga retre comptes. 

• Organitzar els Consells deConsells deConsells deConsells de poble poble poble poble i de barris garantint la representativitat i de barris garantint la representativitat i de barris garantint la representativitat i de barris garantint la representativitat del conjunt de la 
ciutadania a través de les entitats, associacions de veïns i persones a títol individual, amb poder 
decisori i no només consultiu. 

• Crear consellconsellconsellconsellssss sectorials amb poder decisori sectorials amb poder decisori sectorials amb poder decisori sectorials amb poder decisori i amb competències, en tots aquells àmbits que es 
considere necessari, prioritzant els d’immigració, atur, igualtat i cultura, i que estiguen formats 
majoritàriament per entitats.  

• RetransRetransRetransRetransmetremetremetremetre    els plens els plens els plens els plens en directe en directe en directe en directe , via webcams i en streaming. 

• Obrir els plens a les entitats i associacionsObrir els plens a les entitats i associacionsObrir els plens a les entitats i associacionsObrir els plens a les entitats i associacions municipals. Donar veu al teixit associatiu. 

• Augmentar el  número de plafons d’anuncis de plafons d’anuncis de plafons d’anuncis de plafons d’anuncis enenenen    llocs estratègicsllocs estratègicsllocs estratègicsllocs estratègics per donar veu als ciutadans i 
entitats sense ànim de lucre. 

• Col·locar plafplafplafplafons informatius del ons informatius del ons informatius del ons informatius del mateixmateixmateixmateix    AjuntamentAjuntamentAjuntamentAjuntament als pobles i a diferents punts de la ciutat per 
tal de penjar els anuncis propis. 

• Facilitar que els espais i edificis de titularitat pública estiguen a disposició deespais i edificis de titularitat pública estiguen a disposició deespais i edificis de titularitat pública estiguen a disposició deespais i edificis de titularitat pública estiguen a disposició de    lllleseseses entitats i  entitats i  entitats i  entitats i 
dels ciutadansdels ciutadansdels ciutadansdels ciutadans. 

• Reforçar el teixit asReforçar el teixit asReforçar el teixit asReforçar el teixit associatiusociatiusociatiusociatiu mitjançant una política de suport a totes les entitats, defugint tot tipus 
d’ingerència i mostrant un gran respecte per l’autogestió. 

• RevisRevisRevisRevisarararar    l’Ordenança de civismel’Ordenança de civismel’Ordenança de civismel’Ordenança de civisme mitjançant participació ciutadana i derogar-ne els punts que la 
ciutadania demane. 

• Establir els mecanismes necessaris per a fer uns pressupostos participatius amb capacitat de pressupostos participatius amb capacitat de pressupostos participatius amb capacitat de pressupostos participatius amb capacitat de 
decisió de la ciutadaniadecisió de la ciutadaniadecisió de la ciutadaniadecisió de la ciutadania. 

 

TTTTRANSPARÈNCIARANSPARÈNCIARANSPARÈNCIARANSPARÈNCIA    
    
• Aturar les contractacions irregulars i poc transparentsAturar les contractacions irregulars i poc transparentsAturar les contractacions irregulars i poc transparentsAturar les contractacions irregulars i poc transparents. 

• Publicar tots els comptes i contractes públics comptes i contractes públics comptes i contractes públics comptes i contractes públics alalalal web web web web i a disposició de la ciutadania, de forma 
clara i entenedora, sense excepció i al màxim detall. 

• Garantir que les empreses públiques gestionades de manera privada a Tortosa, estiguen empreses públiques gestionades de manera privada a Tortosa, estiguen empreses públiques gestionades de manera privada a Tortosa, estiguen empreses públiques gestionades de manera privada a Tortosa, estiguen 
fiscalitzades per la intervenció de l’fiscalitzades per la intervenció de l’fiscalitzades per la intervenció de l’fiscalitzades per la intervenció de l’AjuntamentAjuntamentAjuntamentAjuntament, garantint-ne la transparència en la gestió. 

• Realitzar una auditoria del deute de l’una auditoria del deute de l’una auditoria del deute de l’una auditoria del deute de l’AjuntamentAjuntamentAjuntamentAjuntament en què participe la ciutadania i tinga capacitat 
de decidir si es paga o no el deute i quin deute es considera il·legítim i, per tant, acordar si es paga 
o no. 

• EliminaEliminaEliminaEliminar r r r tots els càrrecs de confiatots els càrrecs de confiatots els càrrecs de confiatots els càrrecs de confiançançançança per impedir les pràctiques “clientelistes”. 

• Anivellar el sous dels regidors a la mitjana dels sous del municipiAnivellar el sous dels regidors a la mitjana dels sous del municipiAnivellar el sous dels regidors a la mitjana dels sous del municipiAnivellar el sous dels regidors a la mitjana dels sous del municipi. 

• Impel·lir la dImpel·lir la dImpel·lir la dImpel·lir la declaració d’interessos dels regidors i regidoreseclaració d’interessos dels regidors i regidoreseclaració d’interessos dels regidors i regidoreseclaració d’interessos dels regidors i regidores que s’haurà de fer en acceptar el 
càrrec i en deixar-lo. 
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• Fer que els regidorregidorregidorregidors i regidores presenten la seua declaració de renda anuals i regidores presenten la seua declaració de renda anuals i regidores presenten la seua declaració de renda anuals i regidores presenten la seua declaració de renda anual a intervenció, que 
quedarà sota el registre d’interessos sota custòdia de secretaria. 

• Fer que els partits polítics presents en el ple presenten anualmentpartits polítics presents en el ple presenten anualmentpartits polítics presents en el ple presenten anualmentpartits polítics presents en el ple presenten anualment a secretaria municipal o a 
intervenció les dles dles dles despeses i ingressos del seu partitespeses i ingressos del seu partitespeses i ingressos del seu partitespeses i ingressos del seu partit. 

• Forçar que, en cas que els partits polítics represen cas que els partits polítics represen cas que els partits polítics represen cas que els partits polítics representats a entats a entats a entats a l’l’l’l’AAAAjuntament juntament juntament juntament sol·liciten crèdits a una sol·liciten crèdits a una sol·liciten crèdits a una sol·liciten crèdits a una 
entitat financera, estos es facen públicsentitat financera, estos es facen públicsentitat financera, estos es facen públicsentitat financera, estos es facen públics. 

• Impedir que la despesa de propaganda dels partits polítics durant el període eldespesa de propaganda dels partits polítics durant el període eldespesa de propaganda dels partits polítics durant el període eldespesa de propaganda dels partits polítics durant el període electoral supere ectoral supere ectoral supere ectoral supere 
l’import d’un euro per persona inscrital’import d’un euro per persona inscrital’import d’un euro per persona inscrital’import d’un euro per persona inscrita en el cens electoral municipal. 

• Facilitar que totes les dades que fan referència als ingressos dels regidors i regidores i dels als ingressos dels regidors i regidores i dels als ingressos dels regidors i regidores i dels als ingressos dels regidors i regidores i dels 
grups municipals, siguegrups municipals, siguegrups municipals, siguegrups municipals, siguen públiques al web de n públiques al web de n públiques al web de n públiques al web de l’l’l’l’AAAAjuntamentjuntamentjuntamentjuntament. 
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2222....    L’ACTIVACIÓ ECONÒMICAL’ACTIVACIÓ ECONÒMICAL’ACTIVACIÓ ECONÒMICAL’ACTIVACIÓ ECONÒMICA: PER UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LES : PER UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LES : PER UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LES : PER UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LES 
PERSONESPERSONESPERSONESPERSONES I UN NOU MODEL PRODUCTIU I ENERGÈTIC I UN NOU MODEL PRODUCTIU I ENERGÈTIC I UN NOU MODEL PRODUCTIU I ENERGÈTIC I UN NOU MODEL PRODUCTIU I ENERGÈTIC    
 

Entre les necessitats més bàsiques i urgents de la gent treballadora hi ha la lluita contra l’atur i la 
creació d’una economia al servei de les persones, de la majoria. En este sentit, l’àmbit local i la 
proximitat són espais idonis per a la generació d’alternatives, tant des de l’àmbit social com des de 
l’institucional, que contribuïsquen a forjar alternatives.  
 
Els ajuntaments tenen una certa capacitat d’incidència en este àmbit i, alhora, hi ha molts agents 
socials que estan treballant en una línia molt semblant a la nostra: cooperatives, entitats de l’economia 
social... Tanmateix, cal ampliar la perspectiva a nivell supralocal (comarcal, territorial, regional) per 
construir alternatives viables per si mateixes i útils per a amplis sectors de població. 
 
La crisi econòmica, social, energètica, ambiental i política en la qual vivim requereix solucions 
combinades que donen resposta a totes elles. En esta situació, en què es governa al dictat de la 
cobdícia dels mercats, Tortosa ha de mostrar un altre camí promovent una economia basada en el bé 
comú, redistributiva de la riquesa i amb nous models energètics a favor de la ciutadania i no dels 
mercats. 
 
Les propostes del present programa són un contracte clar amb la ciutadania per un canvi cap a la 
justícia social i la sostenibilitat, en què es plasmen compromisos. 
 
El municipi de Tortosa, amb prop del 20% de població a l’atur, amb una pèrdua gradual en el sector 
primari i amb una economia cada cop més depenent dels serveis (75% del PIB), té més de 3.000 
persones en situació d’atur, segons dades oficials. Alhora, un gran nombre de treballadors i 
treballadores es troben en situacions laborals més properes a l’esclavatge que no pas a les d’una feina 
digna. 

    
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA     
 
Davant d’esta situació, la CUP-Ae defensa que l’Ajuntament siga una peça activa per a la transformació 
de l’actual sistema neoliberal basat en el màxim benefici per sobre dels drets de les persones i per això 
proposem iniciatives com:  
 

• Creació de Consell Local de l’Economia Social i Solidària (ESS)Consell Local de l’Economia Social i Solidària (ESS)Consell Local de l’Economia Social i Solidària (ESS)Consell Local de l’Economia Social i Solidària (ESS), integrat per l’administració 
local, el conjunt de les iniciatives de l’ESS locals o sectorials, entitats veïnals, culturals o 
educatives. Este serà l’òrgan responsable de promoure polítiques socials i econòmiques a l’òrgan responsable de promoure polítiques socials i econòmiques a l’òrgan responsable de promoure polítiques socials i econòmiques a l’òrgan responsable de promoure polítiques socials i econòmiques a 
nivell localnivell localnivell localnivell local des del paradigma de la concertació público-cooperativa-comunitària. S’encarregarà de 
realitzar un diagnòstic a nivell local, dissenyar un Pla Director de l’ESS, de caràcter integral i 
d’àmbit municipal, amb dotació pressupostària, mecanismes d’avaluació i seguiment, i elaborar 
una memòria anual. 
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• Espais i edificis de titularitat pública a disposició deEspais i edificis de titularitat pública a disposició deEspais i edificis de titularitat pública a disposició deEspais i edificis de titularitat pública a disposició de    lllleseseses entitats i dels ciutadans,  entitats i dels ciutadans,  entitats i dels ciutadans,  entitats i dels ciutadans, 
gratuïtamentgratuïtamentgratuïtamentgratuïtament: terres, sòl urbà, locals, polígons. En este sentit s’haurà d’inventariar els béns 
immobles públics i privats en desús, i establir convenis per a relocalitzar-hi iniciatives de l’ESS. Així 
mateix s’impulsarà la recuperació, restauració i manteniment de l’antic patrimoni cooperatiu i 
associatiu local per a la titularitat pública i la seua cessió a iniciatives de l’ESS. 

• Reorientació del viver d’empreses de Tortosa cap al foment de l’economia social i solidària i Reorientació del viver d’empreses de Tortosa cap al foment de l’economia social i solidària i Reorientació del viver d’empreses de Tortosa cap al foment de l’economia social i solidària i Reorientació del viver d’empreses de Tortosa cap al foment de l’economia social i solidària i 
lligada al territori.lligada al territori.lligada al territori.lligada al territori.    

• Contractació d’agents d’ocupació i de dContractació d’agents d’ocupació i de dContractació d’agents d’ocupació i de dContractació d’agents d’ocupació i de desenvolupament local (AODL) especialitzats esenvolupament local (AODL) especialitzats esenvolupament local (AODL) especialitzats esenvolupament local (AODL) especialitzats aaaa    
desenvolupar projectes amb criteris socials, cooperatiudesenvolupar projectes amb criteris socials, cooperatiudesenvolupar projectes amb criteris socials, cooperatiudesenvolupar projectes amb criteris socials, cooperatiussss i solidaris i solidaris i solidaris i solidaris, que treballaran braç a braç 
amb les regidories de treball i economia. 

• Assumpció d’un paper actiu de defensa dels treballadors i treballadoresAssumpció d’un paper actiu de defensa dels treballadors i treballadoresAssumpció d’un paper actiu de defensa dels treballadors i treballadoresAssumpció d’un paper actiu de defensa dels treballadors i treballadores: : : : l’Ajuntament 
defensarà la permanència de les activitats empresarials susceptibles de deslocalització o 
tancament tot estudiant i oferint suport públic a vies alternatives de continuació de l’activitat del bé 
o servei en els nostres municipis i que a la vegada es compte amb la participació activa dels 
treballadors i treballadores.  

• Establiment de protocols d’ajut als treballadors i treballadores autònoms: Establiment de protocols d’ajut als treballadors i treballadores autònoms: Establiment de protocols d’ajut als treballadors i treballadores autònoms: Establiment de protocols d’ajut als treballadors i treballadores autònoms: l’Ajuntament 
elaborarà un protocol d’ajuda per tal que estos/es treballadors/es puguen accedir als recursos 
necessaris per continuar desenvolupant la seua activitat, fent de pont amb les entitats de crèdit que 
fomenten una banca ètica.    

• L'Ajuntament i les empreses que treballen per al consistori no fomentaran sistemes de pensions no fomentaran sistemes de pensions no fomentaran sistemes de pensions no fomentaran sistemes de pensions 
privats que permeten la fugprivats que permeten la fugprivats que permeten la fugprivats que permeten la fugida de recursos econòmics cap a bancsida de recursos econòmics cap a bancsida de recursos econòmics cap a bancsida de recursos econòmics cap a bancs, caixes i asseguradores 
privades que no reverteixen en benefici de tothom, treballant per a posar fi a este tipus de 
sistemes. 

• Prioritzarà, quant a la política de contractació de Prioritzarà, quant a la política de contractació de Prioritzarà, quant a la política de contractació de Prioritzarà, quant a la política de contractació de l’l’l’l’AAAAjuntamentjuntamentjuntamentjuntament, les empreses cooperatives, les empreses cooperatives, les empreses cooperatives, les empreses cooperatives    i 
l’establiment criteris i condicions referents als drets laborals –com la lluita contra la temporalitat 
demanant compromisos per a l’estabilitat– a l’hora d’adjudicar les contractacions, tenint en compte 
també l’aspecte territorial en les contractacions, d’acord amb les limitacions legislatives existents. 

• S’impulsarà i es donarà suport a donarà suport a donarà suport a donarà suport a l’estratègia de desenvolupament sostenible i lligat al territori l’estratègia de desenvolupament sostenible i lligat al territori l’estratègia de desenvolupament sostenible i lligat al territori l’estratègia de desenvolupament sostenible i lligat al territori 
i al seu patrimoni natural de la i al seu patrimoni natural de la i al seu patrimoni natural de la i al seu patrimoni natural de la Reserva de la BiosferaReserva de la BiosferaReserva de la BiosferaReserva de la Biosfera,,,, com a oportunitat de desenvolupament 
propi del territori. 

• ReforçarReforçarReforçarReforçaràààà els centres formatius del territori els centres formatius del territori els centres formatius del territori els centres formatius del territori (URV,IRTA...). 

• Foment de l’economia verda i circularFoment de l’economia verda i circularFoment de l’economia verda i circularFoment de l’economia verda i circular (lligada al medi ambient i de proximitat) 

    
UUUUN AJUNTAMENT AMB COMPROMÍS ÈTICN AJUNTAMENT AMB COMPROMÍS ÈTICN AJUNTAMENT AMB COMPROMÍS ÈTICN AJUNTAMENT AMB COMPROMÍS ÈTIC    
 
L’Ajuntament de Tortosa ha de deixar de treballar amb les entitats financeres responsables també de 
l’actual crisi social i econòmica. Ha d’apostar per la gestió ètica de les finances, tot establint criteris 
ètics per decidir amb quin banc es treballa. 
 

• Cal exigir a l’AAAAjuntament juntament juntament juntament que comence a treballar amb entitats d’estalvique comence a treballar amb entitats d’estalvique comence a treballar amb entitats d’estalvique comence a treballar amb entitats d’estalvi i de crèdit de  i de crèdit de  i de crèdit de  i de crèdit de 
caràcter ètic i populacaràcter ètic i populacaràcter ètic i populacaràcter ètic i popular (COOP57, Fiare, Triodos Bank, etc.). 
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• Cal desenvolupar un decàleg, juntament amb altres entitats que treballen el tema, que explicite els 
passos a seguir per tal que un municipi es desconnecti (al màxim possible) de l'actual entramat 
financer. 

• Cal potenciar la rCal potenciar la rCal potenciar la rCal potenciar la reeeelocalitzaciólocalitzaciólocalitzaciólocalització del crèdit i del crèdit i del crèdit i del crèdit i utilitzarutilitzarutilitzarutilitzar----lolololo per a  per a  per a  per a donar suport adonar suport adonar suport adonar suport a    projectes projectes projectes projectes 
productiusproductiusproductiusproductius. S’ha de promoure a nivell local la creació dels Fons col·lectius de crèdit, coordinats 
amb les entitats del sistema de finances ètiques, crear incentius fiscals i incentivar la implicació 
democràtica dels estalviadors locals en l’organització de les ajudes financeres, microcrèdits.., en el 
teixit socioeconòmic local.  

    
DEUTE DE L’AJUNTAMENTDEUTE DE L’AJUNTAMENTDEUTE DE L’AJUNTAMENTDEUTE DE L’AJUNTAMENT    
    
• Moratòria en el pagament del deuteMoratòria en el pagament del deuteMoratòria en el pagament del deuteMoratòria en el pagament del deute fins que s’haja realitzat un estudi del deute de l’Ajuntament i 

s’haja diferenciat aquell que és legítim del que no ho és.  

• Impulsar una auditoria ciutadana del deute per tal d’avaluar i quantificar la xifra total del una auditoria ciutadana del deute per tal d’avaluar i quantificar la xifra total del una auditoria ciutadana del deute per tal d’avaluar i quantificar la xifra total del una auditoria ciutadana del deute per tal d’avaluar i quantificar la xifra total del 
deute il·legítim, no pagardeute il·legítim, no pagardeute il·legítim, no pagardeute il·legítim, no pagar----lo i demanarlo i demanarlo i demanarlo i demanar----ne ne ne ne responsabilitatsresponsabilitatsresponsabilitatsresponsabilitats.... 

• Estudi de la gestió econòmica de l’Estudi de la gestió econòmica de l’Estudi de la gestió econòmica de l’Estudi de la gestió econòmica de l’AAAAjuntamentjuntamentjuntamentjuntament per conèixer què ha portat al Consistori a estos 
nivells d’endeutament.  

• Invertir l’ordre de prioritats i fer prevalerfer prevalerfer prevalerfer prevaler    les persones les persones les persones les persones per davant per davant per davant per davant     ddddels bancsels bancsels bancsels bancs. 
 

Prioritzar les cooperatives Prioritzar les cooperatives Prioritzar les cooperatives Prioritzar les cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social a través de la preferència 
en l’obtenció d’ajuts, cessió de locals, subcontractació de serveis al propi ens local, publicitat gratuïta 
als mitjans públics i presència en fires. 
 
MODEL ENERGÈTIC I PRODUCTIUMODEL ENERGÈTIC I PRODUCTIUMODEL ENERGÈTIC I PRODUCTIUMODEL ENERGÈTIC I PRODUCTIU    

Tota activitat econòmica ha de respectar uns mínims, coincidint amb els valors de Dignitat, Solidaritat, 
Sostenibilitat, Equitat i Participació i Transparència. Substituirem el principi de competència pel de 
cooperació en les relacions socioeconòmiques. El model s’ha de construir des del sentit comú, des de 
baix cap a dalt. 

 
Amb un nou model energètic i productiu, basat en els recursos propis del municipi de Tortosa i basats 
en la sostenibilitat del seu aprofitament, aconseguirem crear llocs de treball, reduir despesa econòmica 
i millorar l'entorn del municipi. Per a tal fi, la CUP-Ae subscriu les propostes presentades per la Xarxa 
per la Sobirania Energètica per a les candidatures municipals. 
 

• Pla d’Acció Municipal (PAM) enfocat cap a la sostenibilitat social, ambisostenibilitat social, ambisostenibilitat social, ambisostenibilitat social, ambiental i el nou model ental i el nou model ental i el nou model ental i el nou model 
energèticenergèticenergèticenergètic.  

• Pla d’Acció de l’Energia SosteniblePla d’Acció de l’Energia SosteniblePla d’Acció de l’Energia SosteniblePla d’Acció de l’Energia Sostenible (PAES) que incloga tots els sectors del municipi: entorn urbà, 
mobilitat, instal·lacions municipals, sectors domèstic, comercial, industrial i primari.  

• OOOOrdenances municipals per incentivrdenances municipals per incentivrdenances municipals per incentivrdenances municipals per incentivar l’estalvi energètic i l’ús de renovablesar l’estalvi energètic i l’ús de renovablesar l’estalvi energètic i l’ús de renovablesar l’estalvi energètic i l’ús de renovables. Integrant la 
reutilització de l’aigua en la rehabilitació d’edificis. 
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• Equip de treball transversalEquip de treball transversalEquip de treball transversalEquip de treball transversal per a l’elaboració, execució i seguiment dels plans estratègics (PAES i 
PAM). 

• Projecte 50/50 d’eficiència energèProjecte 50/50 d’eficiència energèProjecte 50/50 d’eficiència energèProjecte 50/50 d’eficiència energèticaticaticatica als centres educatius (retorn al centre del 50% de 
l’estalvi mitjançant subvenció directa i l’altre 50%, a foment d’estalvi, eficiència i renovables). 

• Contractar l’energia elèctrica municipal amb garantia d’origen 100% renovableorigen 100% renovableorigen 100% renovableorigen 100% renovable. 

• Desenvolupar campanyeDesenvolupar campanyeDesenvolupar campanyeDesenvolupar campanyes de sensibilització, formació i foment de la cultura energèticas de sensibilització, formació i foment de la cultura energèticas de sensibilització, formació i foment de la cultura energèticas de sensibilització, formació i foment de la cultura energètica en 
tots els sectors de la ciutat (domèstic, comercial, industrial, primari) mitjançant actes públics, 
tallers, jornades, cursos i congressos. 

• Dissenyar i implantar accions d’eficiència energèDissenyar i implantar accions d’eficiència energèDissenyar i implantar accions d’eficiència energèDissenyar i implantar accions d’eficiència energètica en les instal·lacions municipalstica en les instal·lacions municipalstica en les instal·lacions municipalstica en les instal·lacions municipals 
prioritzant canvis d’hàbits per eliminar els malbarataments en el consum. Una part o la totalitat dels 
estalvis aconseguits per canvi d’hàbits s’invertirà en noves mesures d’eficiència energètica, 
prioritzant accions que generin grans estalvis a curt termini. Exemple: monitoratge d’equipaments 
municipals (electricitat, aigua i combustibles). 

• Dissenyar i executar totes les construccions o obres municipals amb criteris de consum construccions o obres municipals amb criteris de consum construccions o obres municipals amb criteris de consum construccions o obres municipals amb criteris de consum 
d’energia gairebé nuld’energia gairebé nuld’energia gairebé nuld’energia gairebé nulssss (eficiència energètica, gestió intel·ligent i ús d’energies renovables. 

• Pla de substitució substitució substitució substitució de tot el parc mòbil municipal per vehicles elèctrics vehicles elèctrics vehicles elèctrics vehicles elèctrics, abastit per renovables 
(fotolineres o similars). Serà progressiu i només en els casos que siga viable per l’ús que té cada 
vehicle. 

• AAAAuditories aleatòries de compliment de la normativa energètica i ambientaluditories aleatòries de compliment de la normativa energètica i ambientaluditories aleatòries de compliment de la normativa energètica i ambientaluditories aleatòries de compliment de la normativa energètica i ambiental, sobretot als 
edificis municipals i creant incentius fiscals per a les indústries que complisquen amb els criteris 
ambientals i d’eficiència energètica. 

• Revisar les ordenances munRevisar les ordenances munRevisar les ordenances munRevisar les ordenances municipalsicipalsicipalsicipals per eliminar les traves administratives innecessàries que que que que 
puguenpuguenpuguenpuguen    dificultar la instal·lació i posterior operació de sistemes d’autoconsum energètic a dificultar la instal·lació i posterior operació de sistemes d’autoconsum energètic a dificultar la instal·lació i posterior operació de sistemes d’autoconsum energètic a dificultar la instal·lació i posterior operació de sistemes d’autoconsum energètic a 
partir d’energies renovablespartir d’energies renovablespartir d’energies renovablespartir d’energies renovables. 

• Contractes a proveïdors locals per reduir el transport dels productes.  

• No s’optarà per l’establiment de grans empreses del comerç i la distribucióNo s’optarà per l’establiment de grans empreses del comerç i la distribucióNo s’optarà per l’establiment de grans empreses del comerç i la distribucióNo s’optarà per l’establiment de grans empreses del comerç i la distribució que a mig termini 
eliminen ocupació. 

• Recuperar i impulsar el “Mercat de Pagesos” Recuperar i impulsar el “Mercat de Pagesos” Recuperar i impulsar el “Mercat de Pagesos” Recuperar i impulsar el “Mercat de Pagesos” en detriment del model de centres comercials i 
mercats que giren al voltant de supermercats. Taula de treball amb la Unió de Pagesos. L’espai ha 
de ser digne i tenir facilitat en l’aparcament. 

• Donarà suport a l’impuls de l’agroindústria Donarà suport a l’impuls de l’agroindústria Donarà suport a l’impuls de l’agroindústria Donarà suport a l’impuls de l’agroindústria de productes elaborats al territori. La instal·lació 
d’esta indústria s’ha de fer amb criteris de sostenibilitat i respectuosa amb el medi ambient. 

• FFFFoment de consum de l’agricultura oment de consum de l’agricultura oment de consum de l’agricultura oment de consum de l’agricultura de proximitat, especialment l’ecològica, facilitant els canals 
de distribució i punts de venda directa i fent la difusió pertinent mitjançant els mitjans municipals. 

• Impuls en la creació dImpuls en la creació dImpuls en la creació dImpuls en la creació d’una associació de ramaders’una associació de ramaders’una associació de ramaders’una associació de ramaders de la serra de Cardó-Boix i del Port i 
facilitar-los la comercialització dels seus productes. 

• Establir un conveni amb l’Escola de pastorsEstablir un conveni amb l’Escola de pastorsEstablir un conveni amb l’Escola de pastorsEstablir un conveni amb l’Escola de pastors del Pirineu per a establir una seu a Tortosa i 
desenvolupar la seua activitat. 
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• Impulsar elImpulsar elImpulsar elImpulsar el projecte Aula, Camp i Taula projecte Aula, Camp i Taula projecte Aula, Camp i Taula projecte Aula, Camp i Taula, a partir del qual els agricultors en ecològic venguen el 
seus productes als menjadors de les escoles i que es facen cursos de conscienciació de 
l’agroecologia. 

• Foment de la biomassa localbiomassa localbiomassa localbiomassa local per escalfar edificis públics i privats mitjançant empreses locals. 

• Elaboració de mapes locals per al desenvolupament d'energies renovablesElaboració de mapes locals per al desenvolupament d'energies renovablesElaboració de mapes locals per al desenvolupament d'energies renovablesElaboració de mapes locals per al desenvolupament d'energies renovables. Cal posar l'accent 
en la importància de les energies provinents de fonts renovables. Cal elaborar mapes locals per al 
desenvolupament de l'energia minieòlica en els municipis, en col·laboració amb universitats, 
entitats i institucions locals i supramunicipals. 

• Utilització de la biomassa forestal com a font d'energia. Utilització de la biomassa forestal com a font d'energia. Utilització de la biomassa forestal com a font d'energia. Utilització de la biomassa forestal com a font d'energia. Tortosa és un municipi amb més de 
3.500 ha de superfície forestal amb gran capacitat d’obtenció de biomassa de manera sostenible. 
En aquest sentit, i sent conscients que estes propostes impliquen grans inversions que es 
rendibilitzen a llarg termini, es proposen dues línies d'actuació: 

• Estudiar les possibilitats d'obtenció de matèria primera (eEstudiar les possibilitats d'obtenció de matèria primera (eEstudiar les possibilitats d'obtenció de matèria primera (eEstudiar les possibilitats d'obtenció de matèria primera (estella forestal) stella forestal) stella forestal) stella forestal) de la zona i, en funció 
de les possibilitats, fer plans integrals per tal d'instal·lar calderes d'estella forestal als equipaments 
municipals i altres edificis. 

• EstudiarEstudiarEstudiarEstudiar,,,,    en cooperació entre diversos ajuntaments d'una mateixa zona, la possibilitat de construir 
una planta de biomassa, que sí que permeti generar aigua calenta per abastir la població. 

• Instal·lació de panells solars Instal·lació de panells solars Instal·lació de panells solars Instal·lació de panells solars (situats sobretot a les teulades dels edificis públics) i petits 
aerogeneradors (previ estudi sobre les condicions meteorològiques i idoneïtat de la zona) per 
obtenir electricitat (edificis privats, empreses, instal·lacions municipals i enllumenat públic), o bé, 
aigua calenta i calefacció (en funció de l’opció instal·lada). Estos panells i aerogeneradors podrien 
suposar un estalvi econòmic a llarg termini i fins tot un benefici econòmic, en cas de venda de 
l’excedent energètic. 

• Instal·lació de calderes de biomassa en zones pròximes a boscosInstal·lació de calderes de biomassa en zones pròximes a boscosInstal·lació de calderes de biomassa en zones pròximes a boscosInstal·lació de calderes de biomassa en zones pròximes a boscos, ja que a banda de contribuir 
a la neteja de boscos i la gestió forestal, es redueix el transport de la matèria primera d'origen a 
destí i, per tant, la disminució d'emissions de CO2. Lligat a la neteja de boscos hi ha la pràctica 
silvopastoral (coneguda com a pastura del sotabosc), la qual contribueix alhora a la reducció del 
risc d’incendi forestal. 

• Promoció de l’ús d’energies renovables Promoció de l’ús d’energies renovables Promoció de l’ús d’energies renovables Promoció de l’ús d’energies renovables per tal d’aconseguir zones del territori (Pobles) 
autosostenibles energèticament i que segueixin els principis de la generació distribuïda. 

• Reserva de la BiosferaReserva de la BiosferaReserva de la BiosferaReserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre (RBTE) de les Terres de l’Ebre (RBTE) de les Terres de l’Ebre (RBTE) de les Terres de l’Ebre (RBTE) com com com com a oportunitat de desenvolupament  a oportunitat de desenvolupament  a oportunitat de desenvolupament  a oportunitat de desenvolupament 
propi del territoripropi del territoripropi del territoripropi del territori. Es treballarà de costat amb l’ens gestor de la RBTE per tal que el municipi siga 
una punta de llança en el desenvolupament del pla de gestió de la reserva.    

• Reorientació del viver d’empresesReorientació del viver d’empresesReorientació del viver d’empresesReorientació del viver d’empreses de Tortosa cap al foment de l’economia social i solidària i 
lligada al territori. 

• Reforçar els centres formatiuscentres formatiuscentres formatiuscentres formatius del territori (URV,IRTA...). 

• Dotació pressupostària i de personal per a desenvolupar l’Agenda 21l’Agenda 21l’Agenda 21l’Agenda 21 i el Pla d’Acció Local per la Pla d’Acció Local per la Pla d’Acció Local per la Pla d’Acció Local per la 
Sostenibilitat (PALS)Sostenibilitat (PALS)Sostenibilitat (PALS)Sostenibilitat (PALS).... 

• Fer Fer Fer Fer plans d'ocupació amb estratègiaplans d'ocupació amb estratègiaplans d'ocupació amb estratègiaplans d'ocupació amb estratègia perquè no siguen només un període de treball assalariat, 
sinó que tinguen continuïtat, estratègia...    
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• RRRReduir impostos per la creació d’eduir impostos per la creació d’eduir impostos per la creació d’eduir impostos per la creació d’empresesempresesempresesempreses.    
 

TTTTAXES MUNICIPALSAXES MUNICIPALSAXES MUNICIPALSAXES MUNICIPALS    
    
La CUP-Ae ens fem nostres les 45 propostes fetes per la PlataPlataPlataPlataforma per una fiscalitat justa, forma per una fiscalitat justa, forma per una fiscalitat justa, forma per una fiscalitat justa, 
ambiental i solidàriaambiental i solidàriaambiental i solidàriaambiental i solidària, i per tant proposem: 
 
ImpoImpoImpoImposssstttt sobre Béns I sobre Béns I sobre Béns I sobre Béns Immobles IBImmobles IBImmobles IBImmobles IBI    

• Revisar els valors cadastrals del municipi cada 8 anys com a mínimRevisar els valors cadastrals del municipi cada 8 anys com a mínimRevisar els valors cadastrals del municipi cada 8 anys com a mínimRevisar els valors cadastrals del municipi cada 8 anys com a mínim, i que esta periodicitat 
quede recollida per llei.    

• Aplicar coeficients a l'IBI quAplicar coeficients a l'IBI quAplicar coeficients a l'IBI quAplicar coeficients a l'IBI que siguen progressius en funció del valor del pis o casae siguen progressius en funció del valor del pis o casae siguen progressius en funció del valor del pis o casae siguen progressius en funció del valor del pis o casa, de cara a 
augmentar la progressivitat de l’impost.    

• Aplicar coeficients diferents de l’IBI per distingir si un immoble té activitats comercials o de Aplicar coeficients diferents de l’IBI per distingir si un immoble té activitats comercials o de Aplicar coeficients diferents de l’IBI per distingir si un immoble té activitats comercials o de Aplicar coeficients diferents de l’IBI per distingir si un immoble té activitats comercials o de 
residènciaresidènciaresidènciaresidència: aplicar coeficients més elevats per immobles no residencials que per immobles 
residencials.    

• Bonificar l’import de l’IBI a famílies en què les persones empadronades en un habitatge (que Bonificar l’import de l’IBI a famílies en què les persones empadronades en un habitatge (que Bonificar l’import de l’IBI a famílies en què les persones empadronades en un habitatge (que Bonificar l’import de l’IBI a famílies en què les persones empadronades en un habitatge (que 
no estigue llogat) estiguen desocupades o en situació d’atur, i cobren prestacions inferiors no estigue llogat) estiguen desocupades o en situació d’atur, i cobren prestacions inferiors no estigue llogat) estiguen desocupades o en situació d’atur, i cobren prestacions inferiors no estigue llogat) estiguen desocupades o en situació d’atur, i cobren prestacions inferiors 
al Salari Mínim Ial Salari Mínim Ial Salari Mínim Ial Salari Mínim Interprofessional (SMI)nterprofessional (SMI)nterprofessional (SMI)nterprofessional (SMI). 

• Establir tipus impositius reduïts o bonificacionsEstablir tipus impositius reduïts o bonificacionsEstablir tipus impositius reduïts o bonificacionsEstablir tipus impositius reduïts o bonificacions a la quota per a vivendes eficients (d'acord amb 
la seva classificació energètica). 

• Aplicar una bonificació de fins al 20% bonificació de fins al 20% bonificació de fins al 20% bonificació de fins al 20% de la quota íntegra de l’IBI per a vivendes amb sistemes per a vivendes amb sistemes per a vivendes amb sistemes per a vivendes amb sistemes 
d’d’d’d’aprofitament de l'energia solaraprofitament de l'energia solaraprofitament de l'energia solaraprofitament de l'energia solar (no acumulable amb la proposta anterior). 

• Definir millor les exempcions d’IBIDefinir millor les exempcions d’IBIDefinir millor les exempcions d’IBIDefinir millor les exempcions d’IBI,,,, no en funció del subjecte exempt no en funció del subjecte exempt no en funció del subjecte exempt no en funció del subjecte exempt, sinó en funció de 
l’activitat, de manera a distingir les activitats econòmiques de les no econòmiques, alhora que 
s’augmenta el control de la veracitat de l’ús dels immobles declarats. 

 
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 

• Multiplicar per 2 la quota per a vehicles molt contaminants de forma gradualMultiplicar per 2 la quota per a vehicles molt contaminants de forma gradualMultiplicar per 2 la quota per a vehicles molt contaminants de forma gradualMultiplicar per 2 la quota per a vehicles molt contaminants de forma gradual. Este augment 
es pot fer progressivament (apujar a l’1,1 el primer any, 1,2 el segon any...). 

• Aplicar esta bonificació del 75% i fer-ne publicitat per tal de motivar el canvi a vehicles elèctrics motivar el canvi a vehicles elèctrics motivar el canvi a vehicles elèctrics motivar el canvi a vehicles elèctrics 
o híbridso híbridso híbridso híbrids. 

• Afegir variables de cost (criteri social), emissions i d’antiguitat (criteri ambiental)Afegir variables de cost (criteri social), emissions i d’antiguitat (criteri ambiental)Afegir variables de cost (criteri social), emissions i d’antiguitat (criteri ambiental)Afegir variables de cost (criteri social), emissions i d’antiguitat (criteri ambiental) a l’IVTM. 
 
ImposImposImposImpost sobre l’Activitat Econòmica (IAE)t sobre l’Activitat Econòmica (IAE)t sobre l’Activitat Econòmica (IAE)t sobre l’Activitat Econòmica (IAE)    

• Permetre bonificacions de fins al 50% en l’IAE per inici d’activitat empresarialPermetre bonificacions de fins al 50% en l’IAE per inici d’activitat empresarialPermetre bonificacions de fins al 50% en l’IAE per inici d’activitat empresarialPermetre bonificacions de fins al 50% en l’IAE per inici d’activitat empresarial durant un 
màxim de 5 anys afegits als 2 anys d’exempció, en cas que una empresa encara no tinga 
beneficis. Eliminar esta bonificació si s’han obtingut beneficis per un valor superior a la bonificació 
del 50% de l’IAE durant dos anys. 

• Permetre bonificacions de fins al 50% en l’IAE durant 5 anys com a màxim per Permetre bonificacions de fins al 50% en l’IAE durant 5 anys com a màxim per Permetre bonificacions de fins al 50% en l’IAE durant 5 anys com a màxim per Permetre bonificacions de fins al 50% en l’IAE durant 5 anys com a màxim per a la a la a la a la creació creació creació creació 
de llocs de treball amb contracte indefinitde llocs de treball amb contracte indefinitde llocs de treball amb contracte indefinitde llocs de treball amb contracte indefinit, que tinguen en compte l’equitat de gènere, de 
contractació de persones amb limitacions funcionals, de persones de més de 50 anys i/o d’aturats 
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de llarga durada. La bonificació hauria de ser proporcional al nombre de llocs de treball creats (p.e. 
si s’incrementa la plantilla en un 10%, caldria aplicar una bonificació del 10%). 

• Aplicar bonificacions en l’IAE per Aplicar bonificacions en l’IAE per Aplicar bonificacions en l’IAE per Aplicar bonificacions en l’IAE per a la a la a la a la preservació del medi ambient i adaptació d'accessos preservació del medi ambient i adaptació d'accessos preservació del medi ambient i adaptació d'accessos preservació del medi ambient i adaptació d'accessos 
per a persones amb mobilitat reduïdaper a persones amb mobilitat reduïdaper a persones amb mobilitat reduïdaper a persones amb mobilitat reduïda, condicionat al termini d’amortització de la inversió. La 
bonificació hauria de ser proporcional a la quantitat invertida (p.e.: si la inversió per a la preservació 
del medi ambient representa un 10% de la xifra de negocis anual, caldria aplicar una bonificació 
del 10%). 

• Dedicar més recursos personals i financers a inspeccionsDedicar més recursos personals i financers a inspeccionsDedicar més recursos personals i financers a inspeccionsDedicar més recursos personals i financers a inspeccions que controlen les activitats 
econòmiques, tant per part del personal dels ajuntaments, com per part dels cossos de seguretat 
(Mossos o Policia local). 

• Revisar les exempcions i les bonificacions en l’IAE, per vetllar que no s’utilitzin fraudulentament. 

• Revisar possRevisar possRevisar possRevisar possibles fraus en les bonificacionsibles fraus en les bonificacionsibles fraus en les bonificacionsibles fraus en les bonificacions d’inici d’activitats empresarials. 
 
Impostos sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)Impostos sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)Impostos sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)Impostos sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)    
Fixar el tipus impositiu sobre construccions en el 4% per a noves edificacions, i del 2% per 
rehabilitacions. 
 
Bonificacions: La Llei d’Hisendes locals permet aplicar bonificacions a construccions declarades 
d’interès especial o d’utilitat municipal (bonificació de fins al 95%), d’instal·lacions per l’estalvi 
energètic tèrmic o solar (bonificació de fins al 95%), construccions que afavoreixin l’accessibilitat 
(bonificació de fins al 90%), plans de foment d’inversions privades en infraestructures (bonificació de 
fins al 50%), construcció d’habitatges de protecció oficial (bonificació de fins al 50%), i altres 
establertes per llei.  

• Aplicar les bonificacions permesesAplicar les bonificacions permesesAplicar les bonificacions permesesAplicar les bonificacions permeses referents als objectius ambientals, d’accessibilitat, i 
d’habitatge protegit.  

• Condicionar les bonificacionsCondicionar les bonificacionsCondicionar les bonificacionsCondicionar les bonificacions a les construccions declarades d’interès especial, o 
d’infraestructures promogudes per empreses privades a la xifra de negocis de l’empresa impulsora 
de l’obra. 

    
Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU)Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU)Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU)Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU) 

• Modificar el sistema de càlcul del pagament de l’IVTNU, per tenir en compte les situacions dels 
immobles que han perdut valor. 

• Descomptar la Descomptar la Descomptar la Descomptar la inflacióinflacióinflacióinflació a l’hora de calcular la plusvàlua d’un bé immoble. 
    
TaxesTaxesTaxesTaxes    

• Introduir criteris ambientals a les taxes de subministrament de l’aiguaIntroduir criteris ambientals a les taxes de subministrament de l’aiguaIntroduir criteris ambientals a les taxes de subministrament de l’aiguaIntroduir criteris ambientals a les taxes de subministrament de l’aigua, amb l’objectiu 
d’incentivar el seu ús racional, penalitzant fiscalment, per exemple, els consums d'aigua que no 
siguin de boca (com piscines i reg de jardins). 
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MultesMultesMultesMultes    

• Preveure multes per l’incompliment del deure de rehabilitació d’habitatgesPreveure multes per l’incompliment del deure de rehabilitació d’habitatgesPreveure multes per l’incompliment del deure de rehabilitació d’habitatgesPreveure multes per l’incompliment del deure de rehabilitació d’habitatges, estiguen habitats 
o no (es poden imposar fins a un màxim de 3 multes, amb una periodicitat mínima d’un mes, d’un 
import no superior al 30% del cost estimat de les obres per a cadascuna d'elles). 
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3.3.3.3.    GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALSGESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALSGESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALSGESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS    
    
Actualment, a Tortosa la pràctica totalitat dels serveis municipals estan privatitzats i totes les empreses 
municipals estan sota gestió privada. Així, podem dir que tenen un model de gestió privat (capital 100% 
públic -  gestió règim mercantil) tant el manteniment de les zones verdes, el servei a l’entrada de 
l’Ajuntament, el subministrament de la llum, l’enllumenat i semàfors, la neteja de dependències 
municipals, el servei d’ajut a domicili, el servei de la grua, el subministrament de l’aigua (aigües de 
Tortosa), l’aparcament soterrani de la plaça del Carrilet... com també les empreses municipals Gesat, 
GUMTSA, Tortosa SPORT, Tortosamedia, Tortosa salut, Epel Hospital... 
 
Demanem una gestió pública i directa dels serveis i empreses municipals. Demanem una gestió pública i directa dels serveis i empreses municipals. Demanem una gestió pública i directa dels serveis i empreses municipals. Demanem una gestió pública i directa dels serveis i empreses municipals. Perquè        tenen menys    
despesa en no pagar IVA (estalvi de fins al 21%), i fins i tot hi ha empreses que tenen beneficis 
econòmics, com és el cas de l’empresa d’aigües. Són beneficis que, si la gestió fos pública i no 
privada, tornarien al municipi. Al mateix temps, la gestió pública permet més transparència, ja que es 
fan controls més exhaustius en les empreses públiques que en les privades (per llei) i, per tant, hi ha 
menys possibilitats de corrupció. També permet la participació ciutadana en la gestió dels serveis 
municipals. En canvi, en el cas contrari, l’ajuntament  perd el control sobre el servei o l’empresa. 
Finalment, permet  augmentar la qualitat del servei, ja que l’objectiu en l’empresa pública és la qualitat 
del servei i no només la rendibilitat econòmica. 
 
Per això, des de la CUP-Ae proposem estes iniciatives: 

• Municipalització de serveis públicsMunicipalització de serveis públicsMunicipalització de serveis públicsMunicipalització de serveis públics (gestió directa):    cal una municipalització plena dels serveis 
que, en l’actualitat, l’Ajuntament ofereix en règim de concessió o han estat 
externalitzats/privatitzats. Mitjançant la gestió directagestió directagestió directagestió directa, dedicarem el marge de benefici empresarial 
a generar ocupació, reduir despeses i millorar el servei.  

• Donar especial prioritat a la municipalització del servei de l’aiguala municipalització del servei de l’aiguala municipalització del servei de l’aiguala municipalització del servei de l’aigua (té uns beneficis nets 
aproximats de 500.000 €/any: si en recuperem la gestió, recuperarem els beneficis per invertir en 
més serveis públics) i l’enllumenat l’enllumenat l’enllumenat l’enllumenat (perquè la totalitat dels diners aconseguits amb l’estalvi 
energètic es reinvertisca en serveis públics i no a CESE-ACSA  (empresa que ho gestiona 
actualment), perquè són dues de les empreses que més beneficis econòmics donarien a la 
ciutadania si la gestió fos directa i no privada com fins ara.     

• Fiscalitzarem la contractació pública i les concessionsFiscalitzarem la contractació pública i les concessionsFiscalitzarem la contractació pública i les concessionsFiscalitzarem la contractació pública i les concessions. En este sentit, des del municipi s’ha de 
fomentar la compra i contractació pública socialment responsable, prioritzant criteris socials, ètics i 
ambientals en la contractació i compra de béns i serveis per part de l’Ajuntament; sempre a partir 
de la incorporació de clàusules socials que reconeguen les condicions de treball dignes, la igualtat 
salarial, la inserció sociolaboral, la sostenibilitat ambiental, els circuits de proximitat, l’equitat de 
gènere i, en definitiva, els criteris de l’economia del bé comú (EBC). 

• Treballarem per la professionaprofessionaprofessionaprofessionalització dels treballadors municipalslització dels treballadors municipalslització dels treballadors municipalslització dels treballadors municipals. Ells i elles són els que 
hauran de mantenir les infraestructures en bon estat i en ple funcionament. 
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• Exigim una auditoria externa, profunda i sota la supervisió de lExigim una auditoria externa, profunda i sota la supervisió de lExigim una auditoria externa, profunda i sota la supervisió de lExigim una auditoria externa, profunda i sota la supervisió de la a a a interventoriainterventoriainterventoriainterventoria de l’Ajuntament 
de la gestió del període 2007-2013 de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús i la Clínica Terres de 
l’Ebre, tots dos del grup SAGESSA (empresa investigada per presumpta corrupció). 

• Totes les empreses municipals gestionades pel model de gestió privada haurien deTotes les empreses municipals gestionades pel model de gestió privada haurien deTotes les empreses municipals gestionades pel model de gestió privada haurien deTotes les empreses municipals gestionades pel model de gestió privada haurien de     ser  ser  ser  ser 
gestionadesgestionadesgestionadesgestionades de manera directa de manera directa de manera directa de manera directa. El règim jurídic de gestió pública implica molts més controls  en 
la gestió dels diners públics. Hi ha múltiples exemples de malbaratament de diners públics 
provinent de la gestió privada. Menys control significa més despesa pública i pitjor qualitat en el 
servei. 

• Els serveis sanitaris municipals gestionats per SAGESSA (gestió privada) han de passar a ser SAGESSA (gestió privada) han de passar a ser SAGESSA (gestió privada) han de passar a ser SAGESSA (gestió privada) han de passar a ser 
gestionats de manera directa pel municipigestionats de manera directa pel municipigestionats de manera directa pel municipigestionats de manera directa pel municipi i, de manera gradual, transferir la seua gestió a l’ICS 
(Institut Català de la Salut). 

• OposiOposiOposiOposició ferma a la creació d’un Consorci Sanitari a les Terres de l’Ebreció ferma a la creació d’un Consorci Sanitari a les Terres de l’Ebreció ferma a la creació d’un Consorci Sanitari a les Terres de l’Ebreció ferma a la creació d’un Consorci Sanitari a les Terres de l’Ebre.  
o Tots els consorcis són de gestió privada. Per tant, si es creés el consorci, implicaria 

que tots els serveis sanitaris del territori -també els CAP i l’Hospital de Tortosa Verge 
de la Cinta (és a dir, els serveis gestionats de manera pública a través de l’ICS)- 
estarien gestionats de manera privada. 

o Este model de gestió permet l’entrada de capital privat, no estaria sotmès a la llei de 
fiscalització de la gestió en la despesa pública, els alts càrrecs triats a dit… Ens hi 
oposem perquè ja hem vist els resultats del model d’empresa municipal de gestió 
privada, un model que no té pràcticament control públic i que ha facilitat casos de 
corrupció (p. e. Cas Innova).  

o Tota despesa que acabe en una butxaca privada és despesa que no s’inverteix en 
sanitat pública i això a la llarga implica un empitjorament en la qualitat del serveis. 
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4444....    DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA I REDISTRIBUCIÓ DAVANT LA CRISIDRETS SOCIALS, JUSTÍCIA I REDISTRIBUCIÓ DAVANT LA CRISIDRETS SOCIALS, JUSTÍCIA I REDISTRIBUCIÓ DAVANT LA CRISIDRETS SOCIALS, JUSTÍCIA I REDISTRIBUCIÓ DAVANT LA CRISI    
 

Davant la situació d’emergència social en què viu la població de Tortosa i pobles, la CUP-Ae es fa seues 
les propostes fetes per entitats i moviments socials que lluiten i treballen per revertir esta situació al 
nostre municipi i a la resta del país. Per això, la CUP-Ae proposem: 

    
EEEEMERGÈNCIA SOCIMERGÈNCIA SOCIMERGÈNCIA SOCIMERGÈNCIA SOCIALALALAL    
    
HabitatgeHabitatgeHabitatgeHabitatge    

• La CUP-Ae fa seua la moció que va presentar la PAH, i que va aprovar el ple municipal a fa seua la moció que va presentar la PAH, i que va aprovar el ple municipal a fa seua la moció que va presentar la PAH, i que va aprovar el ple municipal a fa seua la moció que va presentar la PAH, i que va aprovar el ple municipal a 
principis del 2014principis del 2014principis del 2014principis del 2014,,,, i vetllarà pel seu compliment; perquè fins ara, tot i aprovar-la, el govern 
municipal no ha fet res. Les mesures i procediments que s’han d’utilitzar es basen en la llei 
18/2007 del Dret a l'Habitatge de Catalunya aprovada pel Parlament català.    

• Compromís ferm perquè s'engeguen les mesures de la moció presentada al 2014Compromís ferm perquè s'engeguen les mesures de la moció presentada al 2014Compromís ferm perquè s'engeguen les mesures de la moció presentada al 2014Compromís ferm perquè s'engeguen les mesures de la moció presentada al 2014, per 
garantir el dret a l'habitatge de tothom i perquè s'encare la realitat de l'emergència habitacional 
amb els recursos necessaris.  

• Durant els primers tres mesos s'elaborarà un Pla Municipal d'Habitatgeels primers tres mesos s'elaborarà un Pla Municipal d'Habitatgeels primers tres mesos s'elaborarà un Pla Municipal d'Habitatgeels primers tres mesos s'elaborarà un Pla Municipal d'Habitatge que contemplarà 
mesures punitives als habitatges que estiguen desocupats permanentment, especialment els de la 
SAREB i aquelles entitats que treballen amb l'Ajuntament. 

• Elaborar, durant els primers tres mesos de la legislatura, un cens dels immobles que es troben cens dels immobles que es troben cens dels immobles que es troben cens dels immobles que es troben 
en situació de permanent desocupacióen situació de permanent desocupacióen situació de permanent desocupacióen situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat d'entitats financeres i 
altres grans empreses. Aquest cens serà elaborat pel personal de l'Ajuntament creuant dades o bé 
amb inspeccions directes. Els primers pisos que caldrà censar són els de la SAREB (banc dolent 
creat amb diners públics) que hi ha a Tortosa.  

• Una vegada detectada la situacióUna vegada detectada la situacióUna vegada detectada la situacióUna vegada detectada la situació de desocupació permanent, l' de desocupació permanent, l' de desocupació permanent, l' de desocupació permanent, l'AAAAjuntament engegarà el juntament engegarà el juntament engegarà el juntament engegarà el 
procés administratiu sancionadorprocés administratiu sancionadorprocés administratiu sancionadorprocés administratiu sancionador i informarà el propietari de les solucions que ofereix 
l'adminstració: lloguer social, cessió a l'Ajuntament perquè el gestione... Este procés s'engegarà en 
un termini màxim d'un mes, des del moment que es confirme que l'immoble es troba desocupat. 

• En cas de no posar a disposició del bé comú l'immoble desocupat permanentment, l'l'l'l'AAAAjuntament juntament juntament juntament 
imposarà fins a tres multes coercitivesimposarà fins a tres multes coercitivesimposarà fins a tres multes coercitivesimposarà fins a tres multes coercitives, que podran arribar als 100.000 € (mesura que ja fan 
ajuntaments com el de Terrassa). Aquestes sancions s'establiran en un termini màxim de tres 
mesos des del moment que es detecte la desocupació. 

• Si no hi ha acord, Si no hi ha acord, Si no hi ha acord, Si no hi ha acord, l'l'l'l'AAAAjuntament juntament juntament juntament iniciarà un procediment sancionador per infraccióiniciarà un procediment sancionador per infraccióiniciarà un procediment sancionador per infraccióiniciarà un procediment sancionador per infracció molt greu si 
l'immoble, tot i les sancions, continua desocupat.  

• Protocol eficient i ràpid dels serveis socials municipals per Protocol eficient i ràpid dels serveis socials municipals per Protocol eficient i ràpid dels serveis socials municipals per Protocol eficient i ràpid dels serveis socials municipals per a a a a famílies desnonadesfamílies desnonadesfamílies desnonadesfamílies desnonades, 
comprometent-se a facilitar una solució en un màxim d’una setmana (actualment els serveis 
socials poden tardar més de dos mesos a atendre la família, no a solucionar el problema). La La La La 
solució ha de ser que la família no es queda al carrersolució ha de ser que la família no es queda al carrersolució ha de ser que la família no es queda al carrersolució ha de ser que la família no es queda al carrer. 

• Signar un conveni amb la Generalitat (com tenen Amposta o Gandesa) per garantir un parc Signar un conveni amb la Generalitat (com tenen Amposta o Gandesa) per garantir un parc Signar un conveni amb la Generalitat (com tenen Amposta o Gandesa) per garantir un parc Signar un conveni amb la Generalitat (com tenen Amposta o Gandesa) per garantir un parc 
de pisos d'emergència socialde pisos d'emergència socialde pisos d'emergència socialde pisos d'emergència social. Aquest parc hauria de ser de mínim 10, i tindria un cost 0 per 
l'Ajuntament. 
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• Parc de pisos de lloguer socialParc de pisos de lloguer socialParc de pisos de lloguer socialParc de pisos de lloguer social (la mensualitat i rebuts no poden superar el 30% dels ingressos 
familiars). Este parc haurà de tenir un mínim de 100 habitatges (segons les estimacions de les 
entitats i moviments socials) i hauran de permetre atendre tota la gent que no té casa. 

• Bossa lloguer social, amb criteris i preus socialsBossa lloguer social, amb criteris i preus socialsBossa lloguer social, amb criteris i preus socialsBossa lloguer social, amb criteris i preus socials. El criteri per establir el preu del lloguer serà 
que el lloguer i els rebuts (aigua, llum, gas) no podran superar el 30% dels ingressos familiars 
mensuals. Esta bossa facilitarà l'emancipació de gent jove, famílies... Esta bossa s'incentivarà des 
de l'Ajuntament, facilitant la gestió, garantint el cobrament i reduint l'IBI i les taxes d'escombraries 
mentre l'immoble no estiga llogat. 

• LLLL''''AAAAjuntament juntament juntament juntament promourà un conveni perquè les empreses subministradores subvencionen promourà un conveni perquè les empreses subministradores subvencionen promourà un conveni perquè les empreses subministradores subvencionen promourà un conveni perquè les empreses subministradores subvencionen 
una part de la donada d'altauna part de la donada d'altauna part de la donada d'altauna part de la donada d'alta (llum, aigua, gas...). En futurs contractes de subministrament que 
signe l'Ajuntament, estes clàusules s'inclouran al plec de condicions. 

• Dins deDins deDins deDins del Pla Municipal d'Habitatge es reservarà l Pla Municipal d'Habitatge es reservarà l Pla Municipal d'Habitatge es reservarà l Pla Municipal d'Habitatge es reservarà sòlsòlsòlsòl municipal municipal municipal municipal, destinat gratuïtament a gent que 
vulga construir la seua casa, amb material de subministrat per l'administació. Aquests habitatges 
seran de titularitat municipal, i les famílies o persones que els construïsquen pagaran un lloguer 
social, que s’establirà  en un 30% dels ingressos mensuals com a màxim (incloent aigua, llum i 
gas).  

• Dins del Pla Municpal d'Habitatge es crearà un programa per rehabilitar els habitatges del es crearà un programa per rehabilitar els habitatges del es crearà un programa per rehabilitar els habitatges del es crearà un programa per rehabilitar els habitatges del 
nuclinuclinuclinucli    anticanticanticantic, amb plans d'ocupació, i es prioritzaran aquells pisos que estiguen en condició de ser 
ocupats.  

• Es farà una auditoria de tots els auditoria de tots els auditoria de tots els auditoria de tots els bbbbééééns ns ns ns immobles que són propietat municipalimmobles que són propietat municipalimmobles que són propietat municipalimmobles que són propietat municipal per fer una gestió 
més eficient de l'aigua, llum, gas, ús... 

• El Pla Municpal d'Habitatge establirà una planificació a llarg termini, per aconseguir que un 75% 75% 75% 75% 
dels pisos de nova construcció siguen d'habitatge socialdels pisos de nova construcció siguen d'habitatge socialdels pisos de nova construcció siguen d'habitatge socialdels pisos de nova construcció siguen d'habitatge social (esta mesura ja existeix a 
Gasteiz/Vitòria). 

• L'L'L'L'AAAAjuntament juntament juntament juntament crearà una taula social, amb entitats, contractants i altres administracions per crearà una taula social, amb entitats, contractants i altres administracions per crearà una taula social, amb entitats, contractants i altres administracions per crearà una taula social, amb entitats, contractants i altres administracions per 
acollacollacollacollir ir ir ir eeeels ls ls ls treballadors immigrantstreballadors immigrantstreballadors immigrantstreballadors immigrants que vénen a fer la temporades concretes, com la taronja, i que 
dormen en condicions penoses (cotxes, furgonetes, carrer o cases ocupades). 

• L’L’L’L’AAAAjuntamentjuntamentjuntamentjuntament crearà una taula de negociació entre crearà una taula de negociació entre crearà una taula de negociació entre crearà una taula de negociació entre la la la la banca banca banca banca, per una banda,, per una banda,, per una banda,, per una banda, i  i  i  i  l’A l’A l’A l’Ajuntajuntajuntajuntamentmentmentment, 
afectats i afectades i moviments socials, per l’altra, per donar suport a les famílies que estan en 
perill de desnonaments. 

• L'L'L'L'AAAAjuntament juntament juntament juntament empadronarà tothom (fins i tot la gent que ocupa) per garantir el dret a empadronarà tothom (fins i tot la gent que ocupa) per garantir el dret a empadronarà tothom (fins i tot la gent que ocupa) per garantir el dret a empadronarà tothom (fins i tot la gent que ocupa) per garantir el dret a 
l'escolarització, la salutl'escolarització, la salutl'escolarització, la salutl'escolarització, la salut... És un dret recollit a la Constitució. 

• El Pla Municpal d'Habitatge contemplarà la potenciació de cooperativesEl Pla Municpal d'Habitatge contemplarà la potenciació de cooperativesEl Pla Municpal d'Habitatge contemplarà la potenciació de cooperativesEl Pla Municpal d'Habitatge contemplarà la potenciació de cooperatives, com a mitjà de 
propietat de pisos. 

Pobresa energèticaPobresa energèticaPobresa energèticaPobresa energètica    
• L'Ajuntament estudiarà totes les possibilitats per remunicipalitzar l'aigua. Recuperada la titularitat 

pública, l'l'l'l'AAAAjuntament juntament juntament juntament es comprometrà a no tallar l'aigua a cap família i a no acumular deutes es comprometrà a no tallar l'aigua a cap família i a no acumular deutes es comprometrà a no tallar l'aigua a cap família i a no acumular deutes es comprometrà a no tallar l'aigua a cap família i a no acumular deutes 
de les famílies afectadesde les famílies afectadesde les famílies afectadesde les famílies afectades. Fins a aconseguir aquest objectiu, l'Ajuntament negociarà amb 
l'empresa per garantir que cap persona es quede sense aigua ni acumule deutes, sense que això 
supose cap sobrecost per al consistori. 
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• L'L'L'L'AAAAjuntament juntament juntament juntament col·laborarà en la creació de l'aliança de pobresa energèticacol·laborarà en la creació de l'aliança de pobresa energèticacol·laborarà en la creació de l'aliança de pobresa energèticacol·laborarà en la creació de l'aliança de pobresa energètica amb la participació 
d'entitats que combaten la pobresa i moviments socials com la PAH, Aliança contra la pobresa 
energètica o altres que puguen aparèixer. 

• En el subministrament elèctric d'equipaments municipals l'l'l'l'AAAAjuntament juntament juntament juntament establirà al plec de establirà al plec de establirà al plec de establirà al plec de 
condicions una clàusula d'aportació de l'empresa a serveis socials per combatre la pobresa condicions una clàusula d'aportació de l'empresa a serveis socials per combatre la pobresa condicions una clàusula d'aportació de l'empresa a serveis socials per combatre la pobresa condicions una clàusula d'aportació de l'empresa a serveis socials per combatre la pobresa 
energèticaenergèticaenergèticaenergètica (diners que seran gestionats per l'Ajuntament). El límit mínim serà de l'1%, que 
aportarà un mínim de 10.000 d'€ anuals. 

• En el plec de condicions de contractes de subministrament de gas i llum, s'inclourà una En el plec de condicions de contractes de subministrament de gas i llum, s'inclourà una En el plec de condicions de contractes de subministrament de gas i llum, s'inclourà una En el plec de condicions de contractes de subministrament de gas i llum, s'inclourà una 
clàusula que impedirà a l'empesa subministradora tallar la llum o l'aigua de cap llarclàusula que impedirà a l'empesa subministradora tallar la llum o l'aigua de cap llarclàusula que impedirà a l'empesa subministradora tallar la llum o l'aigua de cap llarclàusula que impedirà a l'empesa subministradora tallar la llum o l'aigua de cap llar. Primer 
informarà als serveis socials de l'Ajuntament i esperarà que estos dictaminen si poden o no tallar el 
subministrament. El càrrec d'aquests rebuts serà assumit per l'empresa, dels seus beneficis, com 
una contribució social. 

• S'encarregarà una auditoria munauditoria munauditoria munauditoria municipal independent dels interessos comercialsicipal independent dels interessos comercialsicipal independent dels interessos comercialsicipal independent dels interessos comercials per quantificar 
quina part del rebut és de consum i manteniment d'infraestructures, i quina part paguem de més 
per cànons i extres, com nuclears, gas, depuradores... Amb aquesta informació l'aliança de la 
pobresa energètica valorarà les accions a emprendre. 

• Es facilitarà la transparència i accés a la informació. L'L'L'L'AAAAjuntament juntament juntament juntament publicarà i tindrà a disposició publicarà i tindrà a disposició publicarà i tindrà a disposició publicarà i tindrà a disposició 
de tota la ciutadania, tots el contractes amb les empreses subministradoresde tota la ciutadania, tots el contractes amb les empreses subministradoresde tota la ciutadania, tots el contractes amb les empreses subministradoresde tota la ciutadania, tots el contractes amb les empreses subministradores, de 
manteniment... I establirà procediments de participació per elaborar clàusules socials als 
contractes. 

Pobresa Pobresa Pobresa Pobresa alimealimealimealimentàriantàriantàriantària 
• Incrementar la dotació per fer cistellesIncrementar la dotació per fer cistellesIncrementar la dotació per fer cistellesIncrementar la dotació per fer cistelles. Les cistelles de menjar que es reparteixen a Càritas i 

Creu Roja són totalment insuficients. Caldria passar d'un torn d'entrega a dos o tres mensuals. Ara, 
amb l’entrega, poden passar durant 10 dies màxim.  

• Crear un menjador social públic obertCrear un menjador social públic obertCrear un menjador social públic obertCrear un menjador social públic obert cada dia. Actualment se serveixen 40 menús diaris, de 
dilluns a dijous, dels quals l’Ajuntament paga el 50%. Seria necessari augmentar la capacitat del 
menjador i ampliar-lo a tota la setmana.  

• Ser exempts d’IBI les cases que té CàritasSer exempts d’IBI les cases que té CàritasSer exempts d’IBI les cases que té CàritasSer exempts d’IBI les cases que té Càritas per a famílies en risc d'exclusió social.  
• Recuperar el xec d'alimentsRecuperar el xec d'alimentsRecuperar el xec d'alimentsRecuperar el xec d'aliments. 
• Dotar econòmicament Dotar econòmicament Dotar econòmicament Dotar econòmicament el el el el projecte projecte projecte projecte d’d’d’d’una botiga “colmado” amb aliments a preus una botiga “colmado” amb aliments a preus una botiga “colmado” amb aliments a preus una botiga “colmado” amb aliments a preus socialssocialssocialssocials per 

les persones més necessitades.  
• Increment de contractació de treballadors socialsIncrement de contractació de treballadors socialsIncrement de contractació de treballadors socialsIncrement de contractació de treballadors socials. L'Ajuntament té treballadors i educadors 

socials. En total, en són 9. Amb 9 treballadors que a més de Tortosa assisteixen Bítem, Els 
Reguers, Jesús Campredó i Vinallop no n'hi ha prou per assistir a més de 1000 famílies  que es 
troben en exclusió o en risc d'exclusió.  

 

EEEEDUCACIÓDUCACIÓDUCACIÓDUCACIÓ  
 
Millorar l’educació defensant un model públic, laic, català i de qualitatMillorar l’educació defensant un model públic, laic, català i de qualitatMillorar l’educació defensant un model públic, laic, català i de qualitatMillorar l’educació defensant un model públic, laic, català i de qualitat. L’educació ha de ser 
entesa d’una forma àmplia i transversal, no delimitada única i exclusivament pels centres educatius. 
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Podem treballar tots plegats i totes plegades per fer de l’educació una eina propera i indispensable, al 
nostre servei, tenint en compte totes i cadascuna de les franges d’edat. 

• Impulsar un ProjImpulsar un ProjImpulsar un ProjImpulsar un Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) que trenque amb la segregació per origenecte Educatiu de Ciutat (PEC) que trenque amb la segregació per origenecte Educatiu de Ciutat (PEC) que trenque amb la segregació per origenecte Educatiu de Ciutat (PEC) que trenque amb la segregació per origen dels 
alumnes de les escoles i instituts de Tortosa. (Model Vic) 

• Impulsar una xarxa d’escoles bressol públiques al nucli de Tortosa i poblesImpulsar una xarxa d’escoles bressol públiques al nucli de Tortosa i poblesImpulsar una xarxa d’escoles bressol públiques al nucli de Tortosa i poblesImpulsar una xarxa d’escoles bressol públiques al nucli de Tortosa i pobles. 

• Defensar un ensenyament públic, laic, catalàensenyament públic, laic, catalàensenyament públic, laic, catalàensenyament públic, laic, català i de qualitat. i de qualitat. i de qualitat. i de qualitat. 

• Impulsar el Consell Escolar Municipal,Consell Escolar Municipal,Consell Escolar Municipal,Consell Escolar Municipal, per tal que siga un espai participatiu i no consultiu. 

• Ampliar el personal de les escolesAmpliar el personal de les escolesAmpliar el personal de les escolesAmpliar el personal de les escoles amb perfils contractats per l'Ajuntament per tal de compensar 
les mancances del Departament d'Educació. 

• PotenciPotenciPotenciPotenciar i dinamitzar les ar i dinamitzar les ar i dinamitzar les ar i dinamitzar les AMPAAMPAAMPAAMPAs,s,s,s, amb assessoraments, trobades i professionals que treballen 
per donar-los suport. 

• Concretar les funcions i impulsar la Coordinadora Coordinadora Coordinadora Coordinadora d'AMPAd'AMPAd'AMPAd'AMPAssss de Tortosa i pobles. 

• Donar suport a la MUCEsuport a la MUCEsuport a la MUCEsuport a la MUCE per tal de crear una xarxa educativa per debatre aspectes pedagògics, un 
projecte educatiu de ciutat, aspectes mediambientals, mancances i dificultats a les escoles. 

• Mantenir una relació constant i relació constant i relació constant i relació constant i flufluflufluiiiida da da da amb el professoratamb el professoratamb el professoratamb el professorat, donant-li més protagonisme, i estudiar 
les possibilitats de nous convenis per treballar de manera conjunta per la Renovació Pedagògica a 
Tortosa. 

• Impulsar les diferents iniciatives que puguen sorgir dels diversos moviments de mestres de la 
ciutat.  

• Potenciar i educar en les fortaleses de la nostra ciutat per tal d'afavorir una identitat pròpia i 
valorada.  

• Potenciar i ampliar l'oferta educativa en el lleure a través d'agrupaments escoltes, esplais, etc. agrupaments escoltes, esplais, etc. agrupaments escoltes, esplais, etc. agrupaments escoltes, esplais, etc.     

• Fer visible a la població tots aquells indicis de privatització de l’ensenyament públic. 

• Potenciar les escoles de pares i maresescoles de pares i maresescoles de pares i maresescoles de pares i mares. 

• Potenciar el fet de compartir el material escolarcompartir el material escolarcompartir el material escolarcompartir el material escolar. Lliure préstec de material escolar i retorn d'este 
en bones condicions. 

• Veure què es pot fer per la gratuïtat del material escolar o per poder oferir ajudes reals a les ajudes reals a les ajudes reals a les ajudes reals a les 
famíliesfamíliesfamíliesfamílies amb problemes per a la seua adquisició.  

• Més ajudes, en general, per a les beques de menjadorbeques de menjadorbeques de menjadorbeques de menjador. 

• Actuació de parcs i jardins en la millora de les zones verdes dels patis de terra; augment del 
nombre d'arbres i plantes i el seu manteniment.  

• Millorar els serveis de manteniment i obres dels edificis escolars. 

• Ampliar l'oferta municipal d'aprenentatge en arts plàstiquesaprenentatge en arts plàstiquesaprenentatge en arts plàstiquesaprenentatge en arts plàstiques. 

• Promoure noves jornades esportives i culturalsjornades esportives i culturalsjornades esportives i culturalsjornades esportives i culturals en l'àmbit de totes les escoles.  

• Augment de l'oferta de mòduls professionalsl'oferta de mòduls professionalsl'oferta de mòduls professionalsl'oferta de mòduls professionals aprofitant instal·lacions municipals. 

• FomentarFomentarFomentarFomentar i potenciar la Formació Professional i potenciar la Formació Professional i potenciar la Formació Professional i potenciar la Formació Professional detectant les necessitats reals de les empreses 
del territori. 

• Recuperar i crear espais amb finalitats didàctiquesRecuperar i crear espais amb finalitats didàctiquesRecuperar i crear espais amb finalitats didàctiquesRecuperar i crear espais amb finalitats didàctiques: granja-horta-escola (amb la possibilitat de 
fer partícips de la gestió a diversos col·lectius (xiquets, joves, gent gran...), ubicats principalment a 
les escoles o instituts amb espai per poder fer-ho, o propers a estos. 



Programa electoral de la CUPPrograma electoral de la CUPPrograma electoral de la CUPPrograma electoral de la CUP----AeAeAeAe de maig de 20 de maig de 20 de maig de 20 de maig de 2015151515    19 

• Coordinació de les xarxes de biblioteques amb els mestresCoordinació de les xarxes de biblioteques amb els mestresCoordinació de les xarxes de biblioteques amb els mestresCoordinació de les xarxes de biblioteques amb els mestres i professors de l'ensenyament de 
llengües, i crear un fons de llibres de lectura obligatoris a les escoles i instituts com a oferta a 
l'alumnat. 

• Promoure l'ús d'equipaments públics amb finalitats educativesús d'equipaments públics amb finalitats educativesús d'equipaments públics amb finalitats educativesús d'equipaments públics amb finalitats educatives. 

• Participar en la iniciativa d'obrir els patis escolars fora de l'horari lectiuobrir els patis escolars fora de l'horari lectiuobrir els patis escolars fora de l'horari lectiuobrir els patis escolars fora de l'horari lectiu com un espai públic i de 
lleure infantil i juvenil.  

• Garantir una formació de qualitat i amb futur laboral, amb una bona transició al mercat laboral i 
amb formació contínuaformació contínuaformació contínuaformació contínua. 

• Dotar la ciutat d'espais per a l'aprenentatge i la formació per a persones amb unes condicions de 
vida que els dificulti l'accés a l'estudi. Crear-ne de nous i potenciar aquells espais que estan en 
funcionament.  

• Incorporar Incorporar Incorporar Incorporar eeeels ls ls ls professionals dels Serveis Socials a l'entorn de l'escolaprofessionals dels Serveis Socials a l'entorn de l'escolaprofessionals dels Serveis Socials a l'entorn de l'escolaprofessionals dels Serveis Socials a l'entorn de l'escola. 

• Millora de la seguretat en l'accés a les escoles mitjançant la definició dels camins escolarscamins escolarscamins escolarscamins escolars, amb 
la participació de les AMPAs, policia local i els tècnics municipals. 

• Dissenyar mecanismes d'acolliment i d'atenció socioeducativa integradaacolliment i d'atenció socioeducativa integradaacolliment i d'atenció socioeducativa integradaacolliment i d'atenció socioeducativa integrada per als xiquets i joves 
que s'incorporen a les escoles sense conèixer la llengua o amb escolarització desigual, des 
d'enfocaments comunicatius i sempre dins dels centres educatius amb la resta dels seus 
companys i companyes. 

• Establir un Pla de Formació continuada per a tots els professionals de l'ensenyamentPla de Formació continuada per a tots els professionals de l'ensenyamentPla de Formació continuada per a tots els professionals de l'ensenyamentPla de Formació continuada per a tots els professionals de l'ensenyament i dels 
serveis educatius de la ciutat, basada en els models més avançats de tractament integrador de les 
desigualtats educatives en situacions de multiculturalitat i immigració. 

• Impulsar la revisió i la renovació curricular ordinàriarevisió i la renovació curricular ordinàriarevisió i la renovació curricular ordinàriarevisió i la renovació curricular ordinària, l'organització escolar al territori i les 
activitats dels programes educatius municipals, des d'una perspectiva antiracista, inclusiva i de 
coneixement i respecte de la diversitat cultural, en col·laboració activa amb les organitzacions i 
associacions que treballen en esta línia. 

• Defensar l'establiment d'una Comissió d'Escolarització únComissió d'Escolarització únComissió d'Escolarització únComissió d'Escolarització única i permanentica i permanentica i permanentica i permanent al llarg de tot el curs 
acadèmic, que regule l'atenció socioeducativa a tot l'alumnat d'origen immigrant des de tots els 
recursos educatius de la ciutat i des de tots els seus centres d'ensenyament. 

• Dissenyar un PPPPla la la la d'acollimentd'acollimentd'acollimentd'acolliment que permeta que totes les persones tinguen accés en primer lloc al 
coneixement de la llengua i de l'organització urbana de la ciutat, amb els seus recursos i xarxa 
associativa i de participació. 

• Garantir el coneixement i l'accés als recursos formatius de la ciutatGarantir el coneixement i l'accés als recursos formatius de la ciutatGarantir el coneixement i l'accés als recursos formatius de la ciutatGarantir el coneixement i l'accés als recursos formatius de la ciutat a partir de 65 anys i més 
enllà de les accions i possibilitats de la formació continuada vinculada als aspectes productius, a 
través de les escoles d'adults i el seu model com a punt de referència. 

 
PERSONES AMB PERSONES AMB PERSONES AMB PERSONES AMB DDDDISCAPACITATISCAPACITATISCAPACITATISCAPACITAT    
    
• El consell municipal de laconsell municipal de laconsell municipal de laconsell municipal de la DiscaDiscaDiscaDiscapacitatpacitatpacitatpacitat (interegidories d'urbanisme, serveis socials, transport i 

mobilitat... i representants de les persones discapacitades) per tal de millorar la qualitat de vida 
d'este col·lectiu i els seus familiars. 
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• A Jesús, soterrar les soterrar les soterrar les soterrar les escombrariesescombrariesescombrariesescombraries en més ubicaci en més ubicaci en més ubicaci en més ubicacionsonsonsons (els contenidors ordinaris són 
inaccessibles a les persones amb discapacitat i gent gran). 

• Tenir més cura dels camins veïnalscura dels camins veïnalscura dels camins veïnalscura dels camins veïnals. 

• Fer accessible l'eix de l'Ebre entre Jesús i TortosaFer accessible l'eix de l'Ebre entre Jesús i TortosaFer accessible l'eix de l'Ebre entre Jesús i TortosaFer accessible l'eix de l'Ebre entre Jesús i Tortosa (en cadira de rodes no s’hi pot anar, no hi ha 
cap vorera amb rampa a cap costat). 

• Acessibilitat del transport públicAcessibilitat del transport públicAcessibilitat del transport públicAcessibilitat del transport públic. En teoria està adaptat, però a la pràctica no (fallen els 
dispositius, no tots els xòfers els saben fer funcionar..). 

 
EEEESPORTSPORTSPORTSPORT    
    
L'activitat física i l'esport és saludable a qualsevol edat. Per això, cal apostar per reforçar l'activitat 
física en edat escolar i fomentar i facilitar-ne la pràctica saludable. Tortosa és una ciutat ideal per 
fomentar l'activitat física saludable pel seu entorn natural i per disposar d'instal·lacions esportives 
repartides per tots els barris, EMD i pedanies. La nostra aposta és per una activitat física saludable, i no 
per la competitiva. 
 
A més, a Tortosa, les quotes de moltes entitats fan impossible que hi puguen participar joves de 
famílies amb pocs recursos econòmics. Cal apostar per l'activitat física i l'esport com una eina per 
afavorir la participació en la ciutat de la gent jove.   
    

• Fomentar la pràFomentar la pràFomentar la pràFomentar la pràctica d'activitat física saludable i no competitivactica d'activitat física saludable i no competitivactica d'activitat física saludable i no competitivactica d'activitat física saludable i no competitiva en totes les edats i amb 
activitats variades. 

• Assegurar, en el menor temps possible, que a l'estiu totes les persones de Tortosa puguen a l'estiu totes les persones de Tortosa puguen a l'estiu totes les persones de Tortosa puguen a l'estiu totes les persones de Tortosa puguen 
accedir a una piscina municipalaccedir a una piscina municipalaccedir a una piscina municipalaccedir a una piscina municipal. 

• Dissenyar la futura piscina municipal de Tortosa ciutat en funció de la seua viabilitat Dissenyar la futura piscina municipal de Tortosa ciutat en funció de la seua viabilitat Dissenyar la futura piscina municipal de Tortosa ciutat en funció de la seua viabilitat Dissenyar la futura piscina municipal de Tortosa ciutat en funció de la seua viabilitat 
econòmicaeconòmicaeconòmicaeconòmica i no de promeses electorals. I, en el futur, dissenyar entre Jesús, Tortosa ciutat i 
Roquetes projectes comuns que facen viables noves instal·lacions i equipaments esportius.  

• Formar els monitors i personals dels clubs i entitats en l'activitat física per la salut i el respecte l'activitat física per la salut i el respecte l'activitat física per la salut i el respecte l'activitat física per la salut i el respecte 
a les personesa les personesa les personesa les persones.  

• Prioritzar la inversió municipal en activitats i entitats que promoguen la salut i orientar els clubs orientar els clubs orientar els clubs orientar els clubs 
esportius que competeixen cap a l'autogestióesportius que competeixen cap a l'autogestióesportius que competeixen cap a l'autogestióesportius que competeixen cap a l'autogestió. 

• Garantir un repartiment equitatiu de les subvencionsrepartiment equitatiu de les subvencionsrepartiment equitatiu de les subvencionsrepartiment equitatiu de les subvencions entre tots els clubs i entitats de la ciutat, 
acabant amb els favoritismes. 

• Promoure les botigues esportives locals per davant d'altres empreses multinacionalsbotigues esportives locals per davant d'altres empreses multinacionalsbotigues esportives locals per davant d'altres empreses multinacionalsbotigues esportives locals per davant d'altres empreses multinacionals. 

• Assegurar que l'activitat física i l'esport siguen una eina més per implicar la joventut d'origen una eina més per implicar la joventut d'origen una eina més per implicar la joventut d'origen una eina més per implicar la joventut d'origen 
immigrant en la ciutatimmigrant en la ciutatimmigrant en la ciutatimmigrant en la ciutat, faclitant la seua incorporació als clubs i entitats esportives. 

• Establir, com a criteri per rebre les subvencions, que els clubs i entitats estiguen disposats a 
subvencionar joves que no puguen assumir la despesa econòmica de les quotessubvencionar joves que no puguen assumir la despesa econòmica de les quotessubvencionar joves que no puguen assumir la despesa econòmica de les quotessubvencionar joves que no puguen assumir la despesa econòmica de les quotes. 

• Senyalitzar i condicionar diferents circuits per l'entorn natural de la ciutat  (caminar, córrer o en btt). 
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• ObrirObrirObrirObrir,,,, en horari extraescolar, les instal·lacions dels col·legis en aquells barris amb menys  en horari extraescolar, les instal·lacions dels col·legis en aquells barris amb menys  en horari extraescolar, les instal·lacions dels col·legis en aquells barris amb menys  en horari extraescolar, les instal·lacions dels col·legis en aquells barris amb menys 
instal·lacions i equipaments esportius (Col·legi del Temple, Col·legi de la Mercè)instal·lacions i equipaments esportius (Col·legi del Temple, Col·legi de la Mercè)instal·lacions i equipaments esportius (Col·legi del Temple, Col·legi de la Mercè)instal·lacions i equipaments esportius (Col·legi del Temple, Col·legi de la Mercè) i, després 
d'un temps, estudiar la seua eficàcia. 

• EstimularEstimularEstimularEstimular la participació de persones, col·lectius i entitats en l'activitat esportivaactivitat esportivaactivitat esportivaactivitat esportiva, fomentant 
l'associacionisme i oferint el suport i l'assistència oportuns. 

• Creació d’un consell esportiuCreació d’un consell esportiuCreació d’un consell esportiuCreació d’un consell esportiu amb representació de totes les entitats que realitzen una tasca en 
esta àrea a la ciutat amb la finalitat de promoure i consolidar la pràctica de les diferents seccions 
esportives des de la base i amateurs.  

• Reunir informació, realitzar estudis i anàlisis, debatre i difondre informes sobre l'esport i el conjunt 
de l'activitat esportiva a la ciutat, amb especial atenció a les activitats d'iniciació esportiva i l'esport 
de base. 

• Promoure programes i activitats que globalitzin l'esport a la ciutatPromoure programes i activitats que globalitzin l'esport a la ciutatPromoure programes i activitats que globalitzin l'esport a la ciutatPromoure programes i activitats que globalitzin l'esport a la ciutat, i que signifiquen un treball 
col·lectiu de les diferents entitats, facilitant-ne la coordinació. 

• Donar suport a la projecció exteriorprojecció exteriorprojecció exteriorprojecció exterior de les expressions esportives pròpies de Tortosa com a imatge 
i patrimoni viu de la ciutat. 

• Democratitzar l’elecció de personalitats destacades de la ciutat en el món de l’esport, així com en 
altres àmbits. 

• Potenciar la coordinació entre les diferents institucionscoordinació entre les diferents institucionscoordinació entre les diferents institucionscoordinació entre les diferents institucions que actuen en l'àmbit esportiu, ja siguen 
públiques o privades. 

• Fomentar l'esport com un servei públicFomentar l'esport com un servei públicFomentar l'esport com un servei públicFomentar l'esport com un servei públic, com una continuació de l'educació i com un mitjà per 
aconseguir una millor qualitat de vida. 

• GarantirGarantirGarantirGarantir i potenciar l'esport escolari potenciar l'esport escolari potenciar l'esport escolari potenciar l'esport escolar, enfortir la seua iniciació en hores extraescolars, buscar la 
col·laboració amb els diferents clubs. 

• Elaboració d’un pla a mitjà termini de l’esport local a Tortosa amb l’objectiu de popularitzar la popularitzar la popularitzar la popularitzar la 
pràcticapràcticapràcticapràctica de l’esport des de l’escola de l’esport des de l’escola de l’esport des de l’escola de l’esport des de l’escola. 

• Fomentar l'esport Fomentar l'esport Fomentar l'esport Fomentar l'esport aaaa    la tercera edatla tercera edatla tercera edatla tercera edat. 

• Facilitar la pràctica esportiva a les persones amb discapacitatFacilitar la pràctica esportiva a les persones amb discapacitatFacilitar la pràctica esportiva a les persones amb discapacitatFacilitar la pràctica esportiva a les persones amb discapacitat. 

• Promoure pràctiques esportives que afavorisquen la solidaritatsolidaritatsolidaritatsolidaritat dels participants, el coneixement 
del mitjà i el seu respecte. Desenvolupar mesures que permeten l'activitat dels ciutadans en la 
naturalesa, com esports d'aventura, pesca... 

    
IIIIMMIGRACIÓMMIGRACIÓMMIGRACIÓMMIGRACIÓ    
        
Tortosa i els pobles, en pocs anys, s'han convertit en espais multicultural amb persones de moltes 
nacionalitats diferents que tenen valors i referents culturals molt variats. Esta riquesa que representa la 
varietat s'ha viscut des de l'administració local com una amenaça i s'ha combatut des la inacció, o 
pitjor encara, amb repressió i amb la criminalització pública, amb propostes punitives.  
 
Des de Tortosa s'ha donat la mateixa resposta al fet migratori que s'ha fet des de Catalunya, l'Estat 
espanyol o la UE. Es tracta d’una resposta amb unes polítiques d'immigració que buscaven la mal 
anomenada integració o inclusió social sense la participació dels subjectes més importants, les 
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persones immigrants, i amb un model paternalista que en cap moment s'ha plantejat preguntar a les 
persones immigrants quines eren les seues necessitats, i menys encara, tractar-les com a persones 
amb drets i deures.  
 
Des de CUP-Ae creiem que la immigració és una oportunitat i no una amenaça, i que la immigració és 
un fet, un fet que ha arribat per quedar-se i, per tant, cal tractar-lo com a tal. No té sentit no encarar 
els conflictes que genera qualsevol convivència, i cal anticipar-se, amb polítiques socials, als possibles 
problemes que puguen generar uns joves adolescents, que ja tenen la nacionalitat estatal (molts i 
moltes han nascut a Tortosa), però que tenen uns referents familiars i culturals que són d'un altra 
societat i alhora viuen en una ciutat i amb una població que freqüentment és hostil amb ells i elles. Una 
ciutat que, a més, no els pot oferir feina ni la garantia que els estudis puguen ser una via d'inserció 
laboral, social i econòmica com ho havia estat fins fa uns anys.  
    
Des de la CUP-Ae proposem: 

• Elaborar un Pla de Benvinguda, amb la participació vinculant d’entitats de suport i defensa de les 
persones nouvingudes, com a part d'un Pla integral d'Immigració innovador i solidariPla integral d'Immigració innovador i solidariPla integral d'Immigració innovador i solidariPla integral d'Immigració innovador i solidari, producte 
del debat i del coneixement. Sempre en la línia i amb l'objectiu prioritari d'afavorir la convivència, la 
integració i la cohesió socials a la nostra ciutat i pobles. 

• Reconèixer la diversitat cultural i lingüística de la ciutatdiversitat cultural i lingüística de la ciutatdiversitat cultural i lingüística de la ciutatdiversitat cultural i lingüística de la ciutat com a potencial i normalitzar la seua 
presència pública, realitzant activitats de difusió de les cultures d'origen i de la seua evolució 
creativa contemporània. 

• Lluitar activament contra el racisme i la discriminaciócontra el racisme i la discriminaciócontra el racisme i la discriminaciócontra el racisme i la discriminació en tots els àmbits d'intervenció municipal i 
en les dinàmiques ciutadanes, i prevenir la seua emergència a través de campanyes i accions 
dirigides a tota la població, als mitjans de comunicació i als diversos cossos de policia que actuen a 
la ciutat. 

• Fer campanya contra els rumorscampanya contra els rumorscampanya contra els rumorscampanya contra els rumors sobre les persones nouvingudes. 

• Fer una defFer una defFer una defFer una defensa del marc legal vigentensa del marc legal vigentensa del marc legal vigentensa del marc legal vigent, amb la Llei de bases de règim local i de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, que obliguen els ciutadans a empadronar-se i els ajuntaments a donar 
d’alta en el padró als ciutadans residents. 

• Tractar el fet migratori Tractar el fet migratori Tractar el fet migratori Tractar el fet migratori de manera transversalde manera transversalde manera transversalde manera transversal amb polítiques des de totes les àrees (joventut, 
igualtat, habitatge, cultura, treball...). Les polítiques d'immigració no haurien de tractar-se com un 
fet aïllat en cada regidoria.  

• Garantir que totes les persones que viuen a Tortosa i pobles, independentment del seu origen, 
tinguen els mateixos drets i deures. Entre ells, el dret a la sanitat i educació gratuïtes. 

• Acabar amb els controls de la policia local al nucli antic de TortosaAcabar amb els controls de la policia local al nucli antic de TortosaAcabar amb els controls de la policia local al nucli antic de TortosaAcabar amb els controls de la policia local al nucli antic de Tortosa,,,, perquè criminalitzen 
públicament la immigració i perquè l'actitud dels agents siga sempre respectuosa. No hi ha cap 
dada policial objectiva que motive més control policial als immigrants ni al nucli antic.  

• Augmentar la formació i contractació de mediadors i mediadores interculturalsAugmentar la formació i contractació de mediadors i mediadores interculturalsAugmentar la formació i contractació de mediadors i mediadores interculturalsAugmentar la formació i contractació de mediadors i mediadores interculturals per solucionar 
els problemes de convivència. 

• Apostar per la mediació interculturalApostar per la mediació interculturalApostar per la mediació interculturalApostar per la mediació intercultural per enfocar els problemes entre persones de diferents 
orígens i cultures, prioritzant el diàleg i la mediació per sobre de la via punitiva. 
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• Planificar la distribució de l'alumnat d'origen immigrPlanificar la distribució de l'alumnat d'origen immigrPlanificar la distribució de l'alumnat d'origen immigrPlanificar la distribució de l'alumnat d'origen immigrantantantant entre totes les escoles de Tortosa 
ciutat, tant públiques com les concertades amb diners públics. L'objectiu és     que puguen ser un 
espai de convivència intercultural i d'aprenentatge en la diversitat. 

• Elaborar projectes i propostes per propostes per propostes per propostes per a a a a joves d'origenjoves d'origenjoves d'origenjoves d'origen immigrant immigrant immigrant immigrant, escoltant les seues opinions i 
donant suport a les seues propostes.  

• Incloure dins del Pla d'Igualtat municipal polítiques amb la població femenina immigrantpolítiques amb la població femenina immigrantpolítiques amb la població femenina immigrantpolítiques amb la població femenina immigrant per 
augmentar la seua presència social. 

• Fer un seguiment de l'alumnat d'origen immigraseguiment de l'alumnat d'origen immigraseguiment de l'alumnat d'origen immigraseguiment de l'alumnat d'origen immigrant que abandona l'ESOnt que abandona l'ESOnt que abandona l'ESOnt que abandona l'ESO o els cicles formatius i 
facilitar-los la incorporació a entitats esportives, socials, culturals... de la ciutat. 

• Recolzar la cultura amazicRecolzar la cultura amazicRecolzar la cultura amazicRecolzar la cultura amazic col·laborant en la celebració de l'any nou amazic i altres propostes que 
es facen des de la comunitat amazic. 

• Fomentar la identificació de tots els col·lectius de la nova immigració amb la ciutatidentificació de tots els col·lectius de la nova immigració amb la ciutatidentificació de tots els col·lectius de la nova immigració amb la ciutatidentificació de tots els col·lectius de la nova immigració amb la ciutat i els seus 
projectes i afavorir la mediació intercultural en tot els àmbits de la vida ciutadana que ho facen 
necessari. 

 
JJJJOVENTUTOVENTUTOVENTUTOVENTUT  
 
Ja fa massa temps que la gent jove de les Terres de l’Ebre ha de marxar a formar-se o a guanyar-se la 
vida fora del territori, i la gent jove de Tortosa i els pobles tampoc en són una excepció. L’Ajuntament 
ha de desenvolupar tota una sèrie de polítiques que faciliten la seua fixació al territori o facilitar-ne la 
tornada. 
 
La CUP-Ae proposem: 

• Facilitar l’emancipació dels jovesFacilitar l’emancipació dels jovesFacilitar l’emancipació dels jovesFacilitar l’emancipació dels joves mitjançant acords entre l’Ajuntament i  els propietaris per tal de 
poder pagar preus molt baixos per pisos o habitacionspreus molt baixos per pisos o habitacionspreus molt baixos per pisos o habitacionspreus molt baixos per pisos o habitacions. Es farà especial incidència a la zona del 
nucli antic de Tortosa i en famílies afectades per desnonaments o amb risc de pobresa que 
necessiten d’un suport econòmic. 

• Creació d’una taula d’habitatge municipalCreació d’una taula d’habitatge municipalCreació d’una taula d’habitatge municipalCreació d’una taula d’habitatge municipal en la qual els joves hi puguin participar, que no sigui 
merament consultiva. 

• Aglutinar, donar veu i donar veu i donar veu i donar veu i donar suport adonar suport adonar suport adonar suport a    aquells col·lectius i grups de jovesaquells col·lectius i grups de jovesaquells col·lectius i grups de jovesaquells col·lectius i grups de joves que treballen per la 
reivindicació d’espais propis per tal de poder desenvolupar les seues activitats; ja siga mitjançant 
l’ús de l’espai públic, d’espais autogestionants, llogats o municipals. 

• Cedir part de la gestió dels equipaments públics al jovent associat o organitzatgestió dels equipaments públics al jovent associat o organitzatgestió dels equipaments públics al jovent associat o organitzatgestió dels equipaments públics al jovent associat o organitzat. 

• Promoure activitats d’oci que no es basactivitats d’oci que no es basactivitats d’oci que no es basactivitats d’oci que no es baseeeen en el consumismen en el consumismen en el consumismen en el consumisme,,,, sinó que tinguen com a  objectiu 
fomentar la relació entre els joves. 

• Creació d’una associació de joveCreació d’una associació de joveCreació d’una associació de joveCreació d’una associació de jovessss, en col·laboració amb altres associacions o organitzacions, 
que fomente l’organització i la creació per part dels que fomente l’organització i la creació per part dels que fomente l’organització i la creació per part dels que fomente l’organització i la creació per part dels mateixosmateixosmateixosmateixos    jovesjovesjovesjoves de les seus pròpies festes, 
procurant que s’autogestionen amb la barra o amb entrades a un preu popular.  
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5555....    IGUALTAT, IGUALTAT, IGUALTAT, IGUALTAT, FEMIFEMIFEMIFEMINISME I ALLIBERAMENT DE GÈNERENISME I ALLIBERAMENT DE GÈNERENISME I ALLIBERAMENT DE GÈNERENISME I ALLIBERAMENT DE GÈNERE 
 

IGUALTAT D’OPORTUNITATS IGUALTAT D’OPORTUNITATS IGUALTAT D’OPORTUNITATS IGUALTAT D’OPORTUNITATS     
 
La igualtat d’oportunitats és un dels valors fonamentals en els quals es basa un estat de dret, i els 
Poders Públics tenen el deure de promoure les condicions per tal que la igualtat d’oportunitats entre 
persones i els grups que les integren siguen reals i efectives, facilitant la participació de tota la 
ciutadania en la vida política, econòmica, social i cultural. 

L’assoliment de la igualtat no implica un procés homogeneïtzador, tot el contrari. La igualtat com a 
valor polític parteix de la diversitat present en la vida humana i social i té com a objectiu que esta no 
esdevinga motor de desigualtat i discriminació. 

La desigualtat social es produeix per una desigualtat en la distribució del coneixement, de la riquesa 
(propietats, ingressos...), de les responsabilitats i els drets; i les polítiques d’igualtat han de tenir la 
finalitat d’identificar estes situacions i establir estratègies i actuacions per a eradicar-les.  

PPPPOLÍTIQUES DE GÈNEREOLÍTIQUES DE GÈNEREOLÍTIQUES DE GÈNEREOLÍTIQUES DE GÈNERE 

Les dones som la meitat de la població i, malgrat els avenços, continuem patint la desigualtat i la 
violència pel simple fet de ser dones. És necessari que la perspectiva de gènere estiga present en tota 
la política municipal. 
 
A Tortosa, treballar per esta igualtat d’oportunitats efectiva passa per aplicar polítiques municipals que 
aposten per un canvi d’actuació. Polítiques que puguen compensar les  desigualtats històriques que 
hem patit les dones i totes aquelles persones que no s’ajusten a la norma preconcebuda. 
 
Dins de les polítiques municipals s’ha d’incorporar la perspectiva de gènere de forma transversal per tal 
de poder introduir una nova mirada a les diferents relacions i comportaments que es donen en les 
relacions entre homes i dones, les seves funcions socials i rols i les diferents posicions socials que 
ocupen dins del municipi de Tortosa. 
 
A més a més, s’han de desenvolupar propostes concretes que es definisquen en: 

• Millorar, desenvolupar i implantar l’actualMillorar, desenvolupar i implantar l’actualMillorar, desenvolupar i implantar l’actualMillorar, desenvolupar i implantar l’actual Pla de Polítiques de dones Pla de Polítiques de dones Pla de Polítiques de dones Pla de Polítiques de dones (2014-2015) de 
l’Ajuntament de Tortosa (Pla que no ha estat aplicat): 
- Cal fer una radiografia exhaustiva de les condicions de vida i necessitats de les donesradiografia exhaustiva de les condicions de vida i necessitats de les donesradiografia exhaustiva de les condicions de vida i necessitats de les donesradiografia exhaustiva de les condicions de vida i necessitats de les dones del 
municipi, a partir d’un procés de participació ciutadana, atorgant especial protagonisme als 
col·lectius que treballen per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i,  creant un grup motor 
base de dones referents de la realitat social de Tortosa. 
- Incorporar actuacions que potencien el dret al cos i l’allibertament sexualdret al cos i l’allibertament sexualdret al cos i l’allibertament sexualdret al cos i l’allibertament sexual. 
- Dotació Dotació Dotació Dotació pressupostpressupostpressupostpressupostààààriariariaria necessària per dur a terme el Pla. 
- Creació Creació Creació Creació dededede    l’l’l’l’Observatori per a la Igualtat de GènereObservatori per a la Igualtat de GènereObservatori per a la Igualtat de GènereObservatori per a la Igualtat de Gènere que s’encarregue de l’aplicació dels Plans 
d’Igualtat d’Oportunitats dins de l’Ajuntament, de diagnosticar la situació d’igualtat entre gèneres 
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als diferents àmbits socials de la ciutat i que siga entitat de referència a la qual la ciutadania es 
puga adreçar per denunciar possibles incompliments.  

• Promoure la transversalitat de gènere en totes les polítiquestransversalitat de gènere en totes les polítiquestransversalitat de gènere en totes les polítiquestransversalitat de gènere en totes les polítiques, accions i activitats promogudes 
per l’Ajuntament. 

• Realització d’estudisestudisestudisestudis d’impacte i avaluació de gènere  d’impacte i avaluació de gènere  d’impacte i avaluació de gènere  d’impacte i avaluació de gènere a totes les polítiques que es vulguen 
desenvolupar a nivell local.  

• Donar suportDonar suportDonar suportDonar suport, des de l’Ajuntament, a les diferents entitats del municipi que treballen per la a les diferents entitats del municipi que treballen per la a les diferents entitats del municipi que treballen per la a les diferents entitats del municipi que treballen per la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homesigualtat d’oportunitats entre dones i homesigualtat d’oportunitats entre dones i homesigualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

• Portar a terme lPortar a terme lPortar a terme lPortar a terme les actuacions es actuacions es actuacions es actuacions aprovades al ple municipal de Tortosa el dia 7 d’abril 2014 arran 
de la moció popular del Col·lectiu de dones de les Terres de l’Ebre i CUP Tortosamoció popular del Col·lectiu de dones de les Terres de l’Ebre i CUP Tortosamoció popular del Col·lectiu de dones de les Terres de l’Ebre i CUP Tortosamoció popular del Col·lectiu de dones de les Terres de l’Ebre i CUP Tortosa: 
- Incloure entre les funcions del Centre Jove de Salut, l'Oficina Jove del Baix Ebre i els Serveis 
Socials de l’ajuntament el servei d’assessorament i informació a les dones que vulguen avortar 
sobre les diverses possibilitats existents, vetllant per la salut, benestar i seguretat de les dones i 
donar-los suport, siga quina siga la seua edat. 
- Impartir campanyes a escoles i instituts, per part de personal especialitzat, en  què es 
promogue la capacitat de decisió de la dona sobre el seu cos, oferint una educació afectiva i sexual 
oberta i sense prejudicis. 

• Revisar el protocol d’atenció a les donesRevisar el protocol d’atenció a les donesRevisar el protocol d’atenció a les donesRevisar el protocol d’atenció a les dones en situació de violència de gènere en situació de violència de gènere en situació de violència de gènere en situació de violència de gènere i dotar-lo dels 
recursos necessaris per tal de garantir la prevenció, detecció, atenció jurídica, psicològica, social i 
de protecció necessàries. 

• Creació de taules de drets sexuals i reproductiusCreació de taules de drets sexuals i reproductiusCreació de taules de drets sexuals i reproductiusCreació de taules de drets sexuals i reproductius que vetllen per la llibertat sexual de les 
persones i que siga gestionada pels agents socials de l’àmbit. 

• Garantir que el llenguatgel llenguatgel llenguatgel llenguatge i els anuncis de e i els anuncis de e i els anuncis de e i els anuncis de l’l’l’l’AAAAjuntament juntament juntament juntament no es basen en els rols estereotipats no es basen en els rols estereotipats no es basen en els rols estereotipats no es basen en els rols estereotipats 
pels sexes homepels sexes homepels sexes homepels sexes home----donadonadonadona. 

• Fer un nou decàleg dels bons usos  als mitjans de comunicnou decàleg dels bons usos  als mitjans de comunicnou decàleg dels bons usos  als mitjans de comunicnou decàleg dels bons usos  als mitjans de comunicació locals per evitaració locals per evitaració locals per evitaració locals per evitar llenguatge  llenguatge  llenguatge  llenguatge 
sexistasexistasexistasexista i no reproduir rols estereotipats pels sexes homes-dona. 

• Estudiar la creació de serveis municipals de treball de curesEstudiar la creació de serveis municipals de treball de curesEstudiar la creació de serveis municipals de treball de curesEstudiar la creació de serveis municipals de treball de cures a través de borses de persones en 
situació d’atur o sense prestació que puguin realitzar tasques domèstiques, cura d’infants, gent 
gran, etc. 

 

PPPPOLÍTIQUES D’ALLIBERAMENT SEXUALOLÍTIQUES D’ALLIBERAMENT SEXUALOLÍTIQUES D’ALLIBERAMENT SEXUALOLÍTIQUES D’ALLIBERAMENT SEXUAL, LGTB, LGTB, LGTB, LGTB 
 
Des de CUPDes de CUPDes de CUPDes de CUP----AeAeAeAe assumim el  assumim el  assumim el  assumim el compromíscompromíscompromíscompromís presenta presenta presenta presentat a totes les candidatures del territori per part t a totes les candidatures del territori per part t a totes les candidatures del territori per part t a totes les candidatures del territori per part 
del del del del Col·lectiu LGTeBreCol·lectiu LGTeBreCol·lectiu LGTeBreCol·lectiu LGTeBre i obrirem processos participatius per prendre noves mesures o marcar 
prioritats, tenint al Col·lectiu LGTeBre com a referentCol·lectiu LGTeBre com a referentCol·lectiu LGTeBre com a referentCol·lectiu LGTeBre com a referent: 
 
• Els municipis posaran en pràctica, explotant al màxim les seues competències, la Llei 11/2014 Llei 11/2014 Llei 11/2014 Llei 11/2014 

per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexualsper garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexualsper garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexualsper garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals,,,, i pe i pe i pe i per a r a r a r a 
eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbiaeradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbiaeradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbiaeradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, llei vinculant aprovada pel Parlament de 
Catalunya. Aquesta llei especifica a través dels seus articles que les administracions estan 
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obligades a portar a terme mesures específiques en diferents camps per tal de garantir els drets de 
les persones LGTBI. Algunes de les mesures que aplicaran les candidatures sotasignats sónAlgunes de les mesures que aplicaran les candidatures sotasignats sónAlgunes de les mesures que aplicaran les candidatures sotasignats sónAlgunes de les mesures que aplicaran les candidatures sotasignats són:  

o Incorporar la perspectiva LGTBI a tota l’estructura municipalperspectiva LGTBI a tota l’estructura municipalperspectiva LGTBI a tota l’estructura municipalperspectiva LGTBI a tota l’estructura municipal, fent cursos de formació al 
personal de l’Ajuntament i al professorat d’escoles i instituts, duent a terme campanyes de 
sensibilització, prevenció i informació a la població i emprant models que no siguen 
heteronormatius en les imatges publicitàries de l’Ajuntament.  

o Elaborar un reglament d'ús dels espais públics així com dereglament d'ús dels espais públics així com dereglament d'ús dels espais públics així com dereglament d'ús dels espais públics així com dels registres d'entitats ls registres d'entitats ls registres d'entitats ls registres d'entitats 
amb un compromís de vetllar perquè totes les activitats que s'hi fan siguin 
respectuoses amb la diversitat afectiva i sexual.  

o Es farà onejar la bandera de l’abandera de l’abandera de l’abandera de l’arc de Sant Martí a rc de Sant Martí a rc de Sant Martí a rc de Sant Martí a l’l’l’l’AAAAjuntament juntament juntament juntament o en altres edificis 
municipals els dies 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia i el 
28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTB i s'organitzaran actes institucionals en 
estes diades.  

o L’Ajuntament es compromet a potenciar espais d’oci no consumista potenciar espais d’oci no consumista potenciar espais d’oci no consumista potenciar espais d’oci no consumista on el col·lectiu 
LGTBI puga expressar-se en llibertat, així com a penalitzar els negocis on hi tinguen 
lloc actituds homòfobes o transfòbiques i a respectar i dignificar els espais actuals de 
contactes propis del col·lectiu.  

o L’Ajuntament impulsarà campanyes de despatologitcampanyes de despatologitcampanyes de despatologitcampanyes de despatologització de la transsexualitat i en zació de la transsexualitat i en zació de la transsexualitat i en zació de la transsexualitat i en 
contra de la serofòbia contra de la serofòbia contra de la serofòbia contra de la serofòbia als centres de salut, així com campanyes informatives al 
personal dels CAP sobre protocols i sensibilització vers el col∙lectiu LGTBI.  

o En l’àmbit d’acció social, es faran sessions d’acollida i informsessions d’acollida i informsessions d’acollida i informsessions d’acollida i informació ació ació ació als Punts Joves 
i/o en d'altres espais municipals, s’establiran protocols d’identificació, atenció i protocols d’identificació, atenció i protocols d’identificació, atenció i protocols d’identificació, atenció i 
gestió homòfoba gestió homòfoba gestió homòfoba gestió homòfoba als centres educatius, es formaran mediadors escolars mediadors escolars mediadors escolars mediadors escolars en 
conflictes homòfobs i es buscaran mecanismes de discriminació positiva discriminació positiva discriminació positiva discriminació positiva d’accés a 
l’habitatge i a les borses municipals de treball per a persones que hagen tingut 
dificultats en este sentit per raó de la seua opció sexual, incrementant la sensibilitat en 
casos de triple o quàdruple discriminació (dones lesbianes, trans, etc.). L’Ajuntament 
també garantirà que en els espais municipals per a gent gran també hi haja protocols protocols protocols protocols 
d’acollida a persones grans d’acollida a persones grans d’acollida a persones grans d’acollida a persones grans lesbianes, gais i transsexuals.  

o Es modificaran tots els documents administratius de l’Ajuntament per tal que 
incloguen respostes àmplirespostes àmplirespostes àmplirespostes àmplies i inclusiveses i inclusiveses i inclusiveses i inclusives, tant en l’àmbit particular com en el 
familiar.  

o Es duran a terme projectes per a la inserció laboral de persones transinserció laboral de persones transinserció laboral de persones transinserció laboral de persones trans.  
o Pel que fa a la protecció, es redactarà un protocol per als cossos de seguretat protocol per als cossos de seguretat protocol per als cossos de seguretat protocol per als cossos de seguretat 

municipalsmunicipalsmunicipalsmunicipals, es farà formació específicformació específicformació específicformació específica a a a en la resolució de conflictes i en campanyes 
de prevenció per als agents cívics i s’elaborarà un protocol d’agressions protocol d’agressions protocol d’agressions protocol d’agressions perquè es 
puguen detectar des de qualsevol àmbit. L’AAAAjuntament juntament juntament juntament es personificarà es personificarà es personificarà es personificarà 
jurídicament jurídicament jurídicament jurídicament en el processos legals contra atacs homòfobs.  

o Es posarà en marxa una campanya de divulgació de la Llei campanya de divulgació de la Llei campanya de divulgació de la Llei campanya de divulgació de la Llei a través del mitjans de 
comunicació locals públics, així com a través de tallers específics per al funcionariat 
amb la participació del veïnat i per al cos de la Policia Local.  
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o L’Ajuntament garantirà que la Policia Municipal tinga i compleixi protocols per a protocols per a protocols per a protocols per a 
atendre casos d’homofòbia i de transfòbia atendre casos d’homofòbia i de transfòbia atendre casos d’homofòbia i de transfòbia atendre casos d’homofòbia i de transfòbia que asseguren una bona i justa atenció 
de les persones afectades per atacs homòfobs o transfòbics.  

o S’incorporarà un servei d’atenció i assessoramenservei d’atenció i assessoramenservei d’atenció i assessoramenservei d’atenció i assessorament especialitzat en temes de t especialitzat en temes de t especialitzat en temes de t especialitzat en temes de 
diversitat sexual diversitat sexual diversitat sexual diversitat sexual i se sol∙licitarà a la Generalitat l’establiment d’un protocol per recollir 
les denúncies per fets homòfobs. També es dotarà de formació específica per fer de 
mediadors en casos d'homofòbia.  

o Els municipis donaran suport actiu al moviment d’alliberament LGsuport actiu al moviment d’alliberament LGsuport actiu al moviment d’alliberament LGsuport actiu al moviment d’alliberament LGTBITBITBITBI, des d’una 
posició de no ingerència, respecte i col·laboració amb les organitzacions 
d’alliberament LGTBI.  

o Les candidatures presentaran mocions als plens per tal de declarar els municipis 
“poble respectuós amb la diversitat sexual i amb la realitat depoble respectuós amb la diversitat sexual i amb la realitat depoble respectuós amb la diversitat sexual i amb la realitat depoble respectuós amb la diversitat sexual i amb la realitat de LGBTI i contrari a  LGBTI i contrari a  LGBTI i contrari a  LGBTI i contrari a 
la discriminació de les persones per raó de la la discriminació de les persones per raó de la la discriminació de les persones per raó de la la discriminació de les persones per raó de la seuaseuaseuaseua orientació i/o identitat  orientació i/o identitat  orientació i/o identitat  orientació i/o identitat 
sexualsexualsexualsexual”.  
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6666....    MODEL URBÀ: CIUTAT I POBLES MÉS AFABLES I INTEGRATS EN MODEL URBÀ: CIUTAT I POBLES MÉS AFABLES I INTEGRATS EN MODEL URBÀ: CIUTAT I POBLES MÉS AFABLES I INTEGRATS EN MODEL URBÀ: CIUTAT I POBLES MÉS AFABLES I INTEGRATS EN 
L’ENTORNL’ENTORNL’ENTORNL’ENTORN 
    
El Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), una eina de planiEl Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), una eina de planiEl Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), una eina de planiEl Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), una eina de planificació a ficació a ficació a ficació a curtcurtcurtcurt    i llarg termini que i llarg termini que i llarg termini que i llarg termini que 
hem de saber aprofitarhem de saber aprofitarhem de saber aprofitarhem de saber aprofitar. 

• L’acció del poder local ha de garantir un urbanisme sostenibleun urbanisme sostenibleun urbanisme sostenibleun urbanisme sostenible. 

• S’ha de garantir i fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació de la ciutadania en 
els processos de formació dels plans i en la seua execució. 

• Revertir la qualificació d’Revertir la qualificació d’Revertir la qualificació d’Revertir la qualificació d’aquell sòl urbà o apte per urbanitzaraquell sòl urbà o apte per urbanitzaraquell sòl urbà o apte per urbanitzaraquell sòl urbà o apte per urbanitzar,,,, fruit de la bombolla fruit de la bombolla fruit de la bombolla fruit de la bombolla    
immobiliàriaimmobiliàriaimmobiliàriaimmobiliària que avui resulta innecessari, convertint-lo en sòl no urbanitzable. 

• PotenciaPotenciaPotenciaPotenciarrrr la diversitat urbana i la proximitat la diversitat urbana i la proximitat la diversitat urbana i la proximitat la diversitat urbana i la proximitat, mitjançant la convivència d’ús residencial, oci i 
activitat econòmica. 

• Garantir la participació ciutadana en la presa de decisionsGarantir la participació ciutadana en la presa de decisionsGarantir la participació ciutadana en la presa de decisionsGarantir la participació ciutadana en la presa de decisions en la redacció del planejament i en 
la seua execució. 

• Facilitar permisos d’Facilitar permisos d’Facilitar permisos d’Facilitar permisos d’obres a particulars per fer millores o rehabilitacions al obres a particulars per fer millores o rehabilitacions al obres a particulars per fer millores o rehabilitacions al obres a particulars per fer millores o rehabilitacions al nunununuclicliclicli    anticanticanticantic, per a 
ús particular, no especulatiu ni de lloguer. 

• Crear zones d’Crear zones d’Crear zones d’Crear zones d’esbarjo per a xiquets i xiquetesesbarjo per a xiquets i xiquetesesbarjo per a xiquets i xiquetesesbarjo per a xiquets i xiquetes en solars buits en solars buits en solars buits en solars buits (com, per exemple, al costat dels 
jutjats). 

 

MOBILITAT URBANA: EL MODEL DE TRANSPORTMOBILITAT URBANA: EL MODEL DE TRANSPORTMOBILITAT URBANA: EL MODEL DE TRANSPORTMOBILITAT URBANA: EL MODEL DE TRANSPORT    
 

El model de mobilitat actual està basat en el transport privat particular i cal donar-li la volta. Els 
municipis han de ser accessibles, cal fer una nova política de mobilitat i transport a escala local i 
comarcal per afrontar els reptes i els problemes derivats d’un creixement desmesurat en la utilització 
de l’espai i dels recursos no renovables. Durant els darrers anys, el nucli de Tortosa ha experimentat un 
increment constant de zones blaves amb un afany que entenem que és recaptatori. Paral·lelament, hem 
assistit a la creació d’aparcaments soterranis de pagament que han privatitzat el sòl públic. Estes 
mesures de privatització del sòl públic a través de la zona blava, obeeixen a una estratègia global, tal 
com hem pogut observar a través de concessions de durada desmesurada a empreses gestores dels 
aparcaments municipals de la plaça del Carrilet o del carrer Montcada, hipotecant així el futur de la 
ciutat a 40 anys vista i venent espais públics als millors postors a preus irrisoris. 
  
Per un altre costat, zones com la del nucli antic pateixen una manca absoluta d’aparcament públic, i 
això la fa poc accessible per a la mateixa gent que hi viu i per a la gent que hi ha d’anar per diferents 
motius. 
 
Cal donar resposta a l’actual situació i enfortir el transport col·lectiu, facilitant l’aparcament gratuït i la 
mobilitat en vehicles no contaminants. 
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AAAAPARCAMENT PÚBLIC I ZONA BLAVAPARCAMENT PÚBLIC I ZONA BLAVAPARCAMENT PÚBLIC I ZONA BLAVAPARCAMENT PÚBLIC I ZONA BLAVA    
    
La CUP-Ae proposem eliminar la zona blava de gairebé tota la ciutateliminar la zona blava de gairebé tota la ciutateliminar la zona blava de gairebé tota la ciutateliminar la zona blava de gairebé tota la ciutat. Tan sols la mantindríem al 
nucli antic (on també mantindríem la zona verda per a residents), però proposem: 

• Que eQue eQue eQue els ls ls ls vehicles disposevehicles disposevehicles disposevehicles disposen d’un rellotge d’un màxim de dues horesn d’un rellotge d’un màxim de dues horesn d’un rellotge d’un màxim de dues horesn d’un rellotge d’un màxim de dues hores, i que el compliment d’este 
període d’estacionament sigui controlat per la policia local. 

• Instaurar a Ferreries (matí) i zona Parc una zona blava amb limitació horàriaInstaurar a Ferreries (matí) i zona Parc una zona blava amb limitació horàriaInstaurar a Ferreries (matí) i zona Parc una zona blava amb limitació horàriaInstaurar a Ferreries (matí) i zona Parc una zona blava amb limitació horària. 
 
Considerem que la zona blava, tal com s’ha instaurat des del consistori, té un objectiu merament té un objectiu merament té un objectiu merament té un objectiu merament 
recaptatorirecaptatorirecaptatorirecaptatori i que es tracta d’una mesura que privatitza el sòl públic. En contra de les justificacions que 
es fonamenten en la rotació de l’estacionament de vehicles, considerem que la zona blava tan sols 
obeeix a l’afany recaptatori del govern municipal, ja que s’ha aplicat esta mesura en zones on és 
injustificable la zona blava per la rotació de vehicles, principalment al barri de Ferreries.  
Des de la CUP-Ae considerem com a vàlid el model en determinades zones cèntriques de Tortosa on 
s’afavors’afavors’afavors’afavoriscaiscaiscaisca l’aparcament dels residents l’aparcament dels residents l’aparcament dels residents l’aparcament dels residents, sense limitar l’aparcament esporàdic de vehicles, limitat 
amb la mesura del rellotge sense gravar-ne l’estacionament temporal. 
 
Considerem que l’Ajuntament l’Ajuntament l’Ajuntament l’Ajuntament hauria d’afavorir grans zones d’aparcament degudament hauria d’afavorir grans zones d’aparcament degudament hauria d’afavorir grans zones d’aparcament degudament hauria d’afavorir grans zones d’aparcament degudament 
condicionades i milloradescondicionades i milloradescondicionades i milloradescondicionades i millorades (com, per exemple, l’aparcament del Parc) a les diverses entrades a la 
ciutat i afavorir el transport públic interurbà o amb bicicleta. 
 
Per millorar l’Accès aAccès aAccès aAccès a l’Hospital Vergl’Hospital Vergl’Hospital Vergl’Hospital Verge de la Cinta e de la Cinta e de la Cinta e de la Cinta proposem: 

• Acondicionar l’aparcament del voltant de l’Hospital. 

• Facilitar el transport col·lectiu cap a l’Hospitaltransport col·lectiu cap a l’Hospitaltransport col·lectiu cap a l’Hospitaltransport col·lectiu cap a l’Hospital, tot, tot, tot, tot enllaçant-lo amb zones d’aparcament gratuït 
de la ciutat. 

• Estudiar la viabilitat de les propostes que els que els que els que els mateixosmateixosmateixosmateixos    professiprofessiprofessiprofessionals de l’Hospitalonals de l’Hospitalonals de l’Hospitalonals de l’Hospital plantegen. 
 

BBBBICICLETESICICLETESICICLETESICICLETES    
 
En el nou model de ciutat que imaginem i proposem des de  CUP-Ae , llll'ús de la bicicleta és sens 'ús de la bicicleta és sens 'ús de la bicicleta és sens 'ús de la bicicleta és sens 
dubte un camí i una oportunitat per aconseguir una ciutat més sostenible i més amable, tant per dubte un camí i una oportunitat per aconseguir una ciutat més sostenible i més amable, tant per dubte un camí i una oportunitat per aconseguir una ciutat més sostenible i més amable, tant per dubte un camí i una oportunitat per aconseguir una ciutat més sostenible i més amable, tant per 
a les persones com pa les persones com pa les persones com pa les persones com per al medi ambient.er al medi ambient.er al medi ambient.er al medi ambient. Més sostenible i amable amb les persones perquè l’ús de 
la bicicleta és saludable, econòmica, ràpida... Més sostenible i amable amb el  medi ambient perquè 
l’ús de la bicicleta contribueix a disminuir la contaminació atmosfèrica i acústica del nostre entorn... 
Tortosa és un municipi que reuneix totes les característiques que poden afavorir l’ús de la bicicleta com 
a mitjà de transport habitual en els desplaçaments urbans : 
- No té grans distàncies. 
- No hi ha grans desnivells. 
- Té un clima favorable la major part dels dies de l'any. 
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Des de CUP -AE Tortosa treballarem per promoure , fomentar i afavorir l'ús de la bicicleta com a promoure , fomentar i afavorir l'ús de la bicicleta com a promoure , fomentar i afavorir l'ús de la bicicleta com a promoure , fomentar i afavorir l'ús de la bicicleta com a 
transport habitual i quotidià, sostenible, saludable econòmic, i segur transport habitual i quotidià, sostenible, saludable econòmic, i segur transport habitual i quotidià, sostenible, saludable econòmic, i segur transport habitual i quotidià, sostenible, saludable econòmic, i segur     en els desplaçaments en els desplaçaments en els desplaçaments en els desplaçaments 
urbans i entre elurbans i entre elurbans i entre elurbans i entre els diferents pobles del municipi.s diferents pobles del municipi.s diferents pobles del municipi.s diferents pobles del municipi.        
    
Fer-ho possible no passa necessàriament per fer grans inversions, ans al contrari. Es tracta de saber 
combinar bones idees, actuacions i despeses, les necessàries. Proposem: 

• Redactar un Pla Director de Mobilitat per a bicRedactar un Pla Director de Mobilitat per a bicRedactar un Pla Director de Mobilitat per a bicRedactar un Pla Director de Mobilitat per a bicicicletes a Tortosa icicletes a Tortosa icicletes a Tortosa icicletes a Tortosa amb la participacióparticipacióparticipacióparticipació i i i i 
implicacióimplicacióimplicacióimplicació de personal tècnic  amb la formació adequada, el col·lectiu de persones usuàries de la 
bicicleta, com Me Moc en Bici o qualsevol altre que puga sorgir, i altres agents implicats. El Pla 
Director haurà de ratificar, prioritzar i concretar, o no, i posar calendari a les diferents propostes 
que es puguen derivar del  següent decàleg per una mobilitat segura en bicicleta a Tortosa: 

o Reordenar  l'espai públic i redibuixar la ciutat, per tal d'equilibrar els espais destinats 
als diferents mitjans de transports i les persones. 

o Planificar i dur a terme els carrils bici amb sentit i continuïtat, per millorar la connexió 
entre  els principals punts neuràlgics de  Tortosa i els diferents pobles del municipi: 
Bítem, els Reguers, Vinallop, Campredó i Jesús. 

o Fer zones i carrers pacificats, limitant i reduint la velocitat dels vehicles a motor. 
o Fer carrers d'ús compartit per a bicicletes i vianants. 
o Prioritzar i assegurar el criteri de lògica, eficàcia i seguretat al moment de dur a terme 

qualsevol d'estes o altres actuacions.  
o Impulsar programes sectorials per al foment de l'ús de la bicicleta (admnistracions, 

centres educatius, biblioteca, mercat, centre comercial, instal·lacions esportives, 
sanitàries ..) 

o Dotar el municipi d'una bona xarxa d'aparcaments per a bicicletes, suficients i 
adequats. 

o Revisar i adequar les ordenances de circulació per a la  bicicleta a la realitat del 
municipi de  Tortosa. 

o Fer un registre de bicicletes, amb la intenció de possibilitar la identificació de les 
bicicletes extraviades o robades i la seua recuperació. 

o Proposar mesures per evitar i resoldre possibles conflictes entre les bicicletes, altres 
mitjans de transport i vianants. 

 
Estes mesures hauran d'anar acompanyades també d'altres que fomefomefomefomenten i faciliten també l'ús del nten i faciliten també l'ús del nten i faciliten també l'ús del nten i faciliten també l'ús del 
transport públic urbà transport públic urbà transport públic urbà transport públic urbà (reducció de la tarifa, sistema tarifari integrat, campanyes de conscienciació, 
bonificacions...) 
 
Des de CUP-AE Tortosa entenem que fer possible una Tortosa on l’ús de la bicicleta per als 
desplaçaments urbans siga significatiu és un repte i una oportunitat per impulsar també el turisme és un repte i una oportunitat per impulsar també el turisme és un repte i una oportunitat per impulsar també el turisme és un repte i una oportunitat per impulsar també el turisme 
sostenible i cultural al nostre municipi.sostenible i cultural al nostre municipi.sostenible i cultural al nostre municipi.sostenible i cultural al nostre municipi. Tenim  tots els factors a favor: distàncies, climatologia, 
orografia, Via Verda , estació de tren i autobusos, centre històric, proximitat a dos dels Parcs Naturals 
de Catalunya, (Delta de l'Ebre i els Ports) i som Reserva de la Biosfera. 
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MODEL TERRITORIALMODEL TERRITORIALMODEL TERRITORIALMODEL TERRITORIAL    
    
Gestió del bosc i els seus riscosGestió del bosc i els seus riscosGestió del bosc i els seus riscosGestió del bosc i els seus riscos    
Fins ara, la política municipal de prevenció d’incendis forestals es limita a l'arranjament de pistes  
prioritàries i a l'execució d’algunes franges de protecció al voltant d'urbanitzacions. Però els escenaris 
de risc derivats de l’augment de les condicions meteorològiques adverses per efecte del canvi climàtic 
requereixen una aposta més decidida. Es tracta d’una aposta per endegar un procés d’adaptació dels 
boscos al risc d’incendi que es convertisca en una oportunitat per generar una nova economia local i 
sostenible, una economia basada en la cura en comú d’un dels recursos territorials més importants de 
què disposem. 
 
Per això, la CUP-Ae proposem:  

• Planificar mesures de prevenció d’incendis en zones estratègiquesPlanificar mesures de prevenció d’incendis en zones estratègiquesPlanificar mesures de prevenció d’incendis en zones estratègiquesPlanificar mesures de prevenció d’incendis en zones estratègiques en col·laboració amb 
els Bombers de la Generalitat, encarregats de l’extinció i experts en el comportament dels 
incendis. Són zones on la reducció del combustible facilita l’extinció el dia de l’incendi, ja que 
este  redueix allà la seua intensitat. Normalment s’hi preveu la reducció de la densitat d’arbres, 
la desbrossada del matollar o el manteniment de conreus i pastures. L’avantatge d’este 
sistema és una bona relació cost-benefici: les intervencions es concentren en aquells punts on 
una intervenció mínima té un gran efecte reductor del dany potencial de l'incendi.  

• Cal fomentar la planificació de la gestió de les finques de propietatCal fomentar la planificació de la gestió de les finques de propietatCal fomentar la planificació de la gestió de les finques de propietatCal fomentar la planificació de la gestió de les finques de propietat privada privada privada privada a través del 
Centre de la Propietat Forestal, tot buscant objectius com la producció forestal, la pastura 
extensiva i la prevenció d'incendis, i cercant-ne la rendibilitat econòmica.  

• Fomentar amb mesures concretes la cultura de l'autoproteccióFomentar amb mesures concretes la cultura de l'autoproteccióFomentar amb mesures concretes la cultura de l'autoproteccióFomentar amb mesures concretes la cultura de l'autoprotecció. Incidir en la difusió de 
coneixements, tècniques i actuacions entre els habitants per a protegir les persones, les cases 
i la resta de béns del foc, tant pel que fa a la prevenció (disposició del jardí, materials de 
construcció) com durant l'extinció d'un incendi (què cal fer i què no s'ha de fer, coneixement 
de les estratègies i les actuacions dels Bombers).  

• Executar, millorar i consolidar les franges de protecció d'urbanitzacionsExecutar, millorar i consolidar les franges de protecció d'urbanitzacionsExecutar, millorar i consolidar les franges de protecció d'urbanitzacionsExecutar, millorar i consolidar les franges de protecció d'urbanitzacions (franges de baixa 
combustibilitat) quan siga necessari en funció del tipus de foc que pot afectar la zona i 
l'orografia del terreny.  

• Fomentar sinergies entre la prevenció d'incendis forestals i l'afavoriment d'hàbitatsprevenció d'incendis forestals i l'afavoriment d'hàbitatsprevenció d'incendis forestals i l'afavoriment d'hàbitatsprevenció d'incendis forestals i l'afavoriment d'hàbitats i 
biodiversitat associats a espais oberts com conreus i pastures. 

• Destinar un mínim d’un 3% del pressupost anualDestinar un mínim d’un 3% del pressupost anualDestinar un mínim d’un 3% del pressupost anualDestinar un mínim d’un 3% del pressupost anual a la valorització dels boscos a la valorització dels boscos a la valorització dels boscos a la valorització dels boscos (treballs de 
gestió, prevenció d’incendis, arranjament de camins, obertura de pistes forestals...). 

 

RESIDUS MUNICIPALS: CAP AL RESIDU ZERORESIDUS MUNICIPALS: CAP AL RESIDU ZERORESIDUS MUNICIPALS: CAP AL RESIDU ZERORESIDUS MUNICIPALS: CAP AL RESIDU ZERO    
    
Estratègia residu zeroEstratègia residu zeroEstratègia residu zeroEstratègia residu zero    
Implantació de recollides porta a porta a TortosaImplantació de recollides porta a porta a TortosaImplantació de recollides porta a porta a TortosaImplantació de recollides porta a porta a Tortosa    
La forma més ràpida i efectiva d'incrementar els resultats quantitatius i qualitatius de la recollida 
selectiva és implantar la recollida selectiva porta a porta. D’esta manera es passa d'obtenir una mitjana 
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del 30% de recollida selectiva a una mitjana d'un 70%, essent habituals nivells del 80%. A més, els 
nivells d'impropis dels materials són molt baixos, cosa que facilita i abarateix els processos de 
reciclatge, ja que no són necessaris sistemes d'eliminació d'estos impropis. 
Actualment, el porta a porta està implantat en uns 100 municipis del Països Catalans i dóna cobertura a 
uns 300.000 habitants. La majoria dels municipis són petits i mitjans però està demostrat que és 
possible implantar-lo a grans ciutats ja que, per exemple, a Itàlia podem trobar-ne alguns exemples a 
ciutats com Torino (909.000 hab.) i Roma (2.740.000 hab.), en esta última s’està implantant 
progressivament en alguns dels seus barris. 
Per tant, des de la CUP-Ae proposem: 

• Començar a desenvolupar la recollida porta a porta a tots els poblesdesenvolupar la recollida porta a porta a tots els poblesdesenvolupar la recollida porta a porta a tots els poblesdesenvolupar la recollida porta a porta a tots els pobles,,,, incentivant 
econòmicament les persones que implementen bones pràctiques. 

• Planificar amb l’entitat competent l’estratègia que cal seguir per aconseguir un municipi cap al 
residu zero. 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



Programa electoral de la CUPPrograma electoral de la CUPPrograma electoral de la CUPPrograma electoral de la CUP----AeAeAeAe de maig de 20 de maig de 20 de maig de 20 de maig de 2015151515    33 

7.7.7.7. CULTURA I LLENGUA: EINES DE CONVIVÈNCIA I LLIBERTAT CULTURA I LLENGUA: EINES DE CONVIVÈNCIA I LLIBERTAT CULTURA I LLENGUA: EINES DE CONVIVÈNCIA I LLIBERTAT CULTURA I LLENGUA: EINES DE CONVIVÈNCIA I LLIBERTAT    
 
CUCUCUCULTURALTURALTURALTURA    
    
La cultura és un dels elements principals a l’hora de bastir un model de societat integradora, solidària i 
dinàmica. Des de la CUP-Ae entenem que la cultura ha de ser per a la ciutadania un mitjà de relació 
social, de participació, de diàleg i de reflexió comuna. La cultura ens ha de permetre reconèixer-nos 
individualment com a persones i col·lectivament com a catalans i catalanes i com a tortosins i 
tortosines. La cultura és, per tant, una eina d’aprofundiment democràtic i de vertebració social. 
 
Des de la CUP-Ae proposem: 

• Prioritzar les associacions i els col·lectius localsPrioritzar les associacions i els col·lectius localsPrioritzar les associacions i els col·lectius localsPrioritzar les associacions i els col·lectius locals en l’agenda cultural dels espais destinats a 
allotjar les activitats culturals. 

• Expandir i acostar la festa major a tota la ciutadania, perquè tothom se la senti seua. 

• Promoure lPromoure lPromoure lPromoure la cultura popular i tradicional a les escolesa cultura popular i tradicional a les escolesa cultura popular i tradicional a les escolesa cultura popular i tradicional a les escoles per aconseguir que els infants en siguin 
un element clau, que se’n sentin protagonistes. 

• Facilitar els equipaments culturals a les associacions de lassociacions de lassociacions de lassociacions de la ciutat, de manera que no a ciutat, de manera que no a ciutat, de manera que no a ciutat, de manera que no hagenhagenhagenhagen    de de de de 
pagar per utilitzarpagar per utilitzarpagar per utilitzarpagar per utilitzar----los.los.los.los.    

• AAAAcondicionar (d'acord amb els grups existents) un espai insonoritzat a la ciutat de Tortosacondicionar (d'acord amb els grups existents) un espai insonoritzat a la ciutat de Tortosacondicionar (d'acord amb els grups existents) un espai insonoritzat a la ciutat de Tortosacondicionar (d'acord amb els grups existents) un espai insonoritzat a la ciutat de Tortosa 
per a grups de música local, on pugen tenir els seus instruments i equips de so, i on també puguen 
assatjar de manera gratuïta. A canvi, els grups es comprometrien a participar en almenys un 
concert municipal de manera gratuïta. 

• Equipar un espai tancat perquè es puguen fer concerts en directe de grups locals i de foraEquipar un espai tancat perquè es puguen fer concerts en directe de grups locals i de foraEquipar un espai tancat perquè es puguen fer concerts en directe de grups locals i de foraEquipar un espai tancat perquè es puguen fer concerts en directe de grups locals i de fora. I 
cedir, amb un lloguer simbòlic, este espai a les entitats culturals i juvenils que vulguen utilitzar-lo 
per organitzar activitats. 

• Estimular la relació amb altres territoris dels Països CatalansEstimular la relació amb altres territoris dels Països CatalansEstimular la relació amb altres territoris dels Països CatalansEstimular la relació amb altres territoris dels Països Catalans per impulsar el concepte Tortosa 
cruïlla dels Països Catalans (agermanaments, intercanvis escolars i culturals, festivals culturals i 
musicals). 

• Aparcar la polAparcar la polAparcar la polAparcar la política cultural elitista i d’aparadorítica cultural elitista i d’aparadorítica cultural elitista i d’aparadorítica cultural elitista i d’aparador. Per això necessitem una bona planificació de la 
política cultural que hauria de permetre definir consensuadament i amb la corresponsabilització de 
l’Ajuntament i la ciutadania, el conjunt d’elements necessaris per promoure correctament la 
cultura. 

• Crear un banc de recursos per a les entitats i associacionsCrear un banc de recursos per a les entitats i associacionsCrear un banc de recursos per a les entitats i associacionsCrear un banc de recursos per a les entitats i associacions on estes tinguen un equipament 
tècnic, cadires o altres materials. 

• Facilitar que les entitats tinguen parades a les festes i firesFacilitar que les entitats tinguen parades a les festes i firesFacilitar que les entitats tinguen parades a les festes i firesFacilitar que les entitats tinguen parades a les festes i fires de forma gratuïta per tal de 
garantir ingressos atípics o dotar econòmicament la Festa major. 

 
Fomentar un model de festes participatiu i sostenibleFomentar un model de festes participatiu i sostenibleFomentar un model de festes participatiu i sostenibleFomentar un model de festes participatiu i sostenible, que garantisca l’accés a les festes de tota la 
població, per això cal: 
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• Organitzar la festa major des d’una comissió de festes i entitatscomissió de festes i entitatscomissió de festes i entitatscomissió de festes i entitats, amb el suport de l’Ajuntament. 
La Comissió de FestesComissió de FestesComissió de FestesComissió de Festes        ha de tenir un paper real, participatiu i sobiràparticipatiu i sobiràparticipatiu i sobiràparticipatiu i sobirà a l’hora de definir les 
festes de la ciutat. Les entitats han de tenir-hi veu i poder elaborar el programa. 

• Enfortir el supsupsupsuport a les entitats que organitzeort a les entitats que organitzeort a les entitats que organitzeort a les entitats que organitzennnn festes populars festes populars festes populars festes populars, com Sant Joan, Cap d’Any, 
Carnestoltes, etc. 

• Acostar les festes i les activitats culturals a tots els barrisAcostar les festes i les activitats culturals a tots els barrisAcostar les festes i les activitats culturals a tots els barrisAcostar les festes i les activitats culturals a tots els barris de la ciutat amb l’objectiu d’enfortir-
hi les relacions i de facilitar-ne la participació. 

• Creació i manteniment deCreació i manteniment deCreació i manteniment deCreació i manteniment dellll web municipa web municipa web municipa web municipal de cultura l de cultura l de cultura l de cultura amb un    plantejament  modern, dinàmic i 
participatiu. 

• Donar suport a les iniciatives culturalssuport a les iniciatives culturalssuport a les iniciatives culturalssuport a les iniciatives culturals sorgides des de la societat civil. 

• Reconèixer la diversitat cultural i lingüística de la ciutatdiversitat cultural i lingüística de la ciutatdiversitat cultural i lingüística de la ciutatdiversitat cultural i lingüística de la ciutat com a potencial, i normalitzar la seua 
presència pública, realitzant activitats de difusió de les cultures d’origen i de la seua evolució 
creativa contemporània. 

• Fomentar la participació dels jovesparticipació dels jovesparticipació dels jovesparticipació dels joves en les expressions culturals de la ciutat. 

• Integració de la política cultural en estratègies transversalsestratègies transversalsestratègies transversalsestratègies transversals amb diferents polítiques (educativa, 
urbanística, soci sanitària, mediambiental...). 

• FormacióFormacióFormacióFormació generalitzada en les noves tecnologiesnoves tecnologiesnoves tecnologiesnoves tecnologies, per permetre un accés ampli i gratuït a les 
manifestacions culturals per a tothom. 

• Accés a les noves tecnologies al centre cívinoves tecnologies al centre cívinoves tecnologies al centre cívinoves tecnologies al centre cívicccc de manera cogestionada entre entitats i ajuntament. 

• Promoure els espais culturals i centres cívics a cadascun dels barrisespais culturals i centres cívics a cadascun dels barrisespais culturals i centres cívics a cadascun dels barrisespais culturals i centres cívics a cadascun dels barris de la ciutat.  

• Sala d'exposicions d'ús exclusiu dels artistes localsSala d'exposicions d'ús exclusiu dels artistes localsSala d'exposicions d'ús exclusiu dels artistes localsSala d'exposicions d'ús exclusiu dels artistes locals consolidats i també per a mostres d'artistes 
novells que han de tenir l'oportunitat de donar a conèixer la seua obra. Accés també dels artistes 
locals a la resta de sales de la ciutat. 

• Reinventar l'AuditoriReinventar l'AuditoriReinventar l'AuditoriReinventar l'Auditori: programació de grups de teatre amb conveni de recaptació. 

• Utilització dels espais municipals per al treball continuat de promoció de les arts escèniques.promoció de les arts escèniques.promoció de les arts escèniques.promoció de les arts escèniques. 

• Introduir els equipaments públics de la ciutat en l’ensenyament local per a fomentar-ne el 
coneixement i la valoració. 

• Fomentar iniciatives culturals (com grups de teatre) als instituts públics. 

• Creació d'un cens cens cens cens de murs municipal al servei d'entitatsde murs municipal al servei d'entitatsde murs municipal al servei d'entitatsde murs municipal al servei d'entitats i persones per la creació de murals i 
grafits. 

• Realització del Festival de les Arts de la ciutatFestival de les Arts de la ciutatFestival de les Arts de la ciutatFestival de les Arts de la ciutat: distribuït al llarg de diferents caps de setmana. 

• Festival de les lletres, de la pintura, d'arts plàstiques, de la música, de tradicions populars, d'arts 
escèniques...  

• Tortosa compta amb un important nombre d'artistes en tots els àmbits de les arts plàstiques. És 
l'hora de reconèixer i cuidar als nostres artistes locals, independentment de la seua sintonia més o 
menys bona amb l’Ajuntament. S’ha d'elaborar un cens d'artistes locals i iniciar mesures per a cens d'artistes locals i iniciar mesures per a cens d'artistes locals i iniciar mesures per a cens d'artistes locals i iniciar mesures per a 
la la la la seuaseuaseuaseua promoció i per a la difusió de la  promoció i per a la difusió de la  promoció i per a la difusió de la  promoció i per a la difusió de la seuaseuaseuaseua obra obra obra obra. Crear mostres d'art col·lectives com a motiu 
de trobada, intercanvi d’experiències i formació de futurs artistes plàstics. També s’ha de buscar la 
forma de fer real el seu reconeixement com una part important del patrimoni cultural de Tortosa. 
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• Impulsar un espai on els artistes locals puguen oferir els seus serveisespai on els artistes locals puguen oferir els seus serveisespai on els artistes locals puguen oferir els seus serveisespai on els artistes locals puguen oferir els seus serveis i alhora intercanviar 
propostes per tal de crear sinèrgies pròpies. 

• Vetllar per la recuperació, promoció i potenciació de les colles de cultura tradicional i popular recuperació, promoció i potenciació de les colles de cultura tradicional i popular recuperació, promoció i potenciació de les colles de cultura tradicional i popular recuperació, promoció i potenciació de les colles de cultura tradicional i popular 
catalanacatalanacatalanacatalana de la ciutat. 

• Col·laborar amb les colles de cultura tradicional i popularCol·laborar amb les colles de cultura tradicional i popularCol·laborar amb les colles de cultura tradicional i popularCol·laborar amb les colles de cultura tradicional i popular i dotar-les d’espais dignes per 
assajar i emmagatzemar el material de què disposen. 

• Promoure tallers de col·laboració entre les colles i col·lectius de persones immigrantscol·laboració entre les colles i col·lectius de persones immigrantscol·laboració entre les colles i col·lectius de persones immigrantscol·laboració entre les colles i col·lectius de persones immigrants, joves o 
d’altres per potenciar la integració, la cooperació, la solidaritat, etc. 

• Promoure l'intercanvi entre les diverses manifestacions culturalsintercanvi entre les diverses manifestacions culturalsintercanvi entre les diverses manifestacions culturalsintercanvi entre les diverses manifestacions culturals existents a la nostra ciutat. 
Impulsar un festival de música i folklore  que reflectisca la diversitat musical de les diferents 
comunitats que compartim espai a la ciutat. Establir, de la mateixa manera, un esdeveniment 
gastronòmic que sigui exponent d’estes cultures. 

• Vincular educació amb culturaVincular educació amb culturaVincular educació amb culturaVincular educació amb cultura a través de projectes o d'accions concretes com que els alumnes 
que estudien batxillerat artístic tinguen accés gratuït a les inauguracions dels museus per tal de 
crear un hàbit saludable de consumir cultura.  

• ImImImImpulsar la figura de gestor culturalpulsar la figura de gestor culturalpulsar la figura de gestor culturalpulsar la figura de gestor cultural: persona responsable del bon funcionament cultural de la 
ciutat, que inclou: Patrimoni cultural; Restauració i conservació dels béns culturals; Música, Teatre, 
Dansa; Artistes contemporanis; Artesans. 

• Impulsar la creacióImpulsar la creacióImpulsar la creacióImpulsar la creació d'espais artístics multidisciplinars d'espais artístics multidisciplinars d'espais artístics multidisciplinars d'espais artístics multidisciplinars que generen riquesa cultural per a 
Tortosa (amb la idea del Konventzero de Berga), on es genere una relació i unes sinergies entre les 
diferents disciplines artístiques i espais culturals on, per exemple, es puguen realitzar actuacions 
musicals a la Festa Major.  

 

POLÍTIQUES DE DEFENSA DE LA LLENGUAPOLÍTIQUES DE DEFENSA DE LA LLENGUAPOLÍTIQUES DE DEFENSA DE LA LLENGUAPOLÍTIQUES DE DEFENSA DE LA LLENGUA 

 
El model lingüístic que proposa la CUP pels Països Catalans s’ha de bastir tenint present el context 
sociolingüístic i sociocultural del segle XXI, en el qual, a més del català i del castellà (i del francès al 
nord), conviuen moltíssimes llengües més, procedents de la immigració de finals del segle passat (com 
seria el cas del gallec) i de la nova immigració del segle XXI. 
 

• Realitzar campanyes estables i continuades de promocampanyes estables i continuades de promocampanyes estables i continuades de promocampanyes estables i continuades de promoció de l’ús de la llenguació de l’ús de la llenguació de l’ús de la llenguació de l’ús de la llengua. 

• Promoure dinàmiques d’acollidaPromoure dinàmiques d’acollidaPromoure dinàmiques d’acollidaPromoure dinàmiques d’acollida, enlloc de parlar únicament d’integració... 

• Defensar la promoció i l’Defensar la promoció i l’Defensar la promoció i l’Defensar la promoció i l’ús a tots els àmbits de la variant occidentalús a tots els àmbits de la variant occidentalús a tots els àmbits de la variant occidentalús a tots els àmbits de la variant occidental (tortosí) de la llengua 
catalana integrada en un estàndard comú més ampli i representatiu. (Normes de Castelló) 

• Impulsar polítiques de normalització de la llengua catalananormalització de la llengua catalananormalització de la llengua catalananormalització de la llengua catalana i suport a les diferents expressions de 
cultura popular. 

• Donar suport a totes aquelles iniciatives que aposten clarament per la construcció nacional dels per la construcció nacional dels per la construcció nacional dels per la construcció nacional dels 
Països CatalaPaïsos CatalaPaïsos CatalaPaïsos Catalansnsnsns. 

• Investigar, recuperar, preservar i difondre la memòria rebel del nostre paísInvestigar, recuperar, preservar i difondre la memòria rebel del nostre paísInvestigar, recuperar, preservar i difondre la memòria rebel del nostre paísInvestigar, recuperar, preservar i difondre la memòria rebel del nostre país i dels seus 
protagonistes. 
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• Treballar amb les entitats del món de la cultura del territoriTreballar amb les entitats del món de la cultura del territoriTreballar amb les entitats del món de la cultura del territoriTreballar amb les entitats del món de la cultura del territori i donar suport a les iniciatives que 
estes proposen. 

• Promoure el CorrellenguaPromoure el CorrellenguaPromoure el CorrellenguaPromoure el Correllengua a Tortosa i pobles en col·laboració amb les entitats del municipi. 
 

FOMENT DE LA MEMÒRIA HISTÒRICAFOMENT DE LA MEMÒRIA HISTÒRICAFOMENT DE LA MEMÒRIA HISTÒRICAFOMENT DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA 

 
A la CUP creiem que no hi ha cap col·lectivitat humana capaç d’afrontar el futur amb èxit si no se’n 
coneix el passat. Per això considerem important recuperar la història del nostre municipi per posar-la a 
l’abast de tothom. Pensem que el coneixement de la història és una eina indispensable per entendre el 
present i pensar el futur, posant especial èmfasi en la importància que té aquest fet per a la població 
nouvinguda. Per tant, des de la CUP-Ae volem engegar polítiques per preservar i desenvolupar la 
memòria, el patrimoni i la identitat col·lectiva. Per tot això, ens fem nostres les propostes fetes des ens fem nostres les propostes fetes des ens fem nostres les propostes fetes des ens fem nostres les propostes fetes des 
de l’any 2009 per part de la Comissió per la retirada dels símbde l’any 2009 per part de la Comissió per la retirada dels símbde l’any 2009 per part de la Comissió per la retirada dels símbde l’any 2009 per part de la Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosaols franquistes de Tortosaols franquistes de Tortosaols franquistes de Tortosa. 
 

• Recuperar la memòria localRecuperar la memòria localRecuperar la memòria localRecuperar la memòria local. Esta memòria local és importantíssima per prendre consciència del 
que es va viure realment i com es va viure. És la part de la memòria més incòmoda de recuperar i 
reivindicar, atès que en la majoria de municipis el poder i les famílies dominants no han canviat 
massa. 

• Treballar per la retirada i museïtzació dels símbols franquistes presents encara a TortosaTreballar per la retirada i museïtzació dels símbols franquistes presents encara a TortosaTreballar per la retirada i museïtzació dels símbols franquistes presents encara a TortosaTreballar per la retirada i museïtzació dels símbols franquistes presents encara a Tortosa. 
(Monument del riu, plaça Joaquín Bau, Calvari de Santa Clara, plaques de la Falange a habitatges, 
etc., Comissió símbols franquistes de les Terres de l’Ebre) 

• Promoure la recuperació històricaPromoure la recuperació històricaPromoure la recuperació històricaPromoure la recuperació històrica per aconseguir explicar tot el que va representar el 
franquisme: tots el tipus de víctimes que va generar (econòmiques, culturals, intel·lectuals, 
nacionals, personals i familiars). 

• Crear un espai que s’inscriga dins del Consorci Crear un espai que s’inscriga dins del Consorci Crear un espai que s’inscriga dins del Consorci Crear un espai que s’inscriga dins del Consorci MemorialMemorialMemorialMemorial dels Espais de Batalla de l’Ebre  dels Espais de Batalla de l’Ebre  dels Espais de Batalla de l’Ebre  dels Espais de Batalla de l’Ebre 
(COMEBE)(COMEBE)(COMEBE)(COMEBE) on s’explique la Guerra Civil i com Tortosa va viure el front de la Batalla de l’Ebre. 

• Impulsar un programa a les escoles i instituts Impulsar un programa a les escoles i instituts Impulsar un programa a les escoles i instituts Impulsar un programa a les escoles i instituts del municipi centrat en la recuperació de la del municipi centrat en la recuperació de la del municipi centrat en la recuperació de la del municipi centrat en la recuperació de la 
memòria històrica.memòria històrica.memòria històrica.memòria històrica. 

 

LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE I LA NOVA CULTURA DE L’AIGUALA PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE I LA NOVA CULTURA DE L’AIGUALA PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE I LA NOVA CULTURA DE L’AIGUALA PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE I LA NOVA CULTURA DE L’AIGUA 
 
Per la importància que ha tingut i té el moviment social al voltant de la defensa del riu Ebre, la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), creiem necessari remarcar que les propostes, iniciatives i les propostes, iniciatives i les propostes, iniciatives i les propostes, iniciatives i 
demandes que faça l’assemblea permanent del moviment seran acceptades i promogudes per la demandes que faça l’assemblea permanent del moviment seran acceptades i promogudes per la demandes que faça l’assemblea permanent del moviment seran acceptades i promogudes per la demandes que faça l’assemblea permanent del moviment seran acceptades i promogudes per la 
CUPCUPCUPCUP----AeAeAeAe dins de  dins de  dins de  dins de l’l’l’l’AAAAjuntamentjuntamentjuntamentjuntament. El suport de la CUP-Ae no només es treballarà a nivell municipal, sinó 
que treballarà per enfortir-lo a nivell territorial i nacional. 
 
La Nova Cultura de l’AiguaNova Cultura de l’AiguaNova Cultura de l’AiguaNova Cultura de l’Aigua i els seus principis marcaran les actuacions a seguir de manera 
transversal en totes les regidories i en l’Ajuntament. 
 

    



Programa electoral de la CUPPrograma electoral de la CUPPrograma electoral de la CUPPrograma electoral de la CUP----AeAeAeAe de maig de 20 de maig de 20 de maig de 20 de maig de 2015151515    37 

DDDDRETS DELS ANIMALSRETS DELS ANIMALSRETS DELS ANIMALSRETS DELS ANIMALS    
    
El municipi de Tortosa ha d’estar implicat en la defensa dels drets dels animals, ja siguen domèstics o 
salvatges.  

• Declaració de Tortosa lliure d’animals en circsTortosa lliure d’animals en circsTortosa lliure d’animals en circsTortosa lliure d’animals en circs. 

• Prohibició d’atraccions de fira amb animals. 

• Control de xip identificatiu en animals domèstics.  

• Campanyes edCampanyes edCampanyes edCampanyes educatives envers l’esterilitzacióucatives envers l’esterilitzacióucatives envers l’esterilitzacióucatives envers l’esterilització i el no abandonament dels animals domèstics i 
fomentar el civisme i el respecte pels animals. 

• Elaboració d’un protocol municipal per atendre els casos d’animals extraviatsprotocol municipal per atendre els casos d’animals extraviatsprotocol municipal per atendre els casos d’animals extraviatsprotocol municipal per atendre els casos d’animals extraviats i/o abandonats. 

• No fomentar No fomentar No fomentar No fomentar els espectacles amb bouels espectacles amb bouels espectacles amb bouels espectacles amb bous i/o qualsevol altre animal vius i/o qualsevol altre animal vius i/o qualsevol altre animal vius i/o qualsevol altre animal viu. 

• Perseguir i acabar amb les lluites clandestines de gossos i/o galls. 

• Implementar la figura del Defensor dels AnimalsImplementar la figura del Defensor dels AnimalsImplementar la figura del Defensor dels AnimalsImplementar la figura del Defensor dels Animals associat a la regidoria de Medi Ambient i dotar-
la de competència suficient per lluitar contra el maltractament animal. 

• Crear patrulles especialitzades en la lluita contra el maltractament animalpatrulles especialitzades en la lluita contra el maltractament animalpatrulles especialitzades en la lluita contra el maltractament animalpatrulles especialitzades en la lluita contra el maltractament animal dins de la Policia 
Local. 

 

LLLLAÏCITAT I RELIGIONSAÏCITAT I RELIGIONSAÏCITAT I RELIGIONSAÏCITAT I RELIGIONS    
    

• Promoure la llibertat de consciència i creencesPromoure la llibertat de consciència i creencesPromoure la llibertat de consciència i creencesPromoure la llibertat de consciència i creences, protegint el dret individual de totes les persones 
a les seus pròpies conviccions i a les pràctiques religioses, si així ho desitgen. 

• Garantir el caràcter laic de les institucions públiquesGarantir el caràcter laic de les institucions públiquesGarantir el caràcter laic de les institucions públiquesGarantir el caràcter laic de les institucions públiques, evitant la promoció de rituals i 
celebracions religioses, la participació en elles de les autoritats i la presència de símbols religiosos 
en actes oficials i espais públics. 

• Suprimir els privilegis d’entitats iSuprimir els privilegis d’entitats iSuprimir els privilegis d’entitats iSuprimir els privilegis d’entitats i    institucions religioses sobre institucions religioses sobre institucions religioses sobre institucions religioses sobre bbbbééééns ns ns ns immoblesimmoblesimmoblesimmobles, aplicant-los els 
impostos i taxes municipals que corresponguen i defensant jurídica i políticament el caràcter públic 
del patrimoni del qual s’hagen pogut haver apropiat pel procediment d’immatriculació. 
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8888....    INDEPENDÈNCIA: RUPTURA DEMOCRÀTICAINDEPENDÈNCIA: RUPTURA DEMOCRÀTICAINDEPENDÈNCIA: RUPTURA DEMOCRÀTICAINDEPENDÈNCIA: RUPTURA DEMOCRÀTICA    
    
Tenim en la història molts exemples en què els municipis han jugat un paper clau en l’activació des de 
la base de processos constituents. Foren els ajuntaments els que a l’Estat espanyol proclamaren, el 14 
d’abril de 1931, la II República. O foren també els municipis els que, el 13 de setembre de 2009 a 
Arenys de Munt, iniciaren l’onada de centenars de consultes municipals que va obrir l’actual procés 
independentista a la Comunitat Autònoma de Catalunya (CAC). 
 
En este sentit, la CUP-Ae considera els municipis i els barris com el marc territorial de referència des 
d’on posar en marxa o continuar impulsant des de baix: 1. La construcció nacional dels Països 
Catalans; 2. La ruptura democràtica cap a la independència; i, 3. L’obertura d’un procés constituent 
radicalment participatiu i transformador. 
 
• ImpulsarImpulsarImpulsarImpulsar accions de desobediència institucional i popular accions de desobediència institucional i popular accions de desobediència institucional i popular accions de desobediència institucional i popular que acceleren la ruptura democràtica 
amb l’estat. 
• VetllarVetllarVetllarVetllar    perquèperquèperquèperquè el procés d’alliberament nacional  el procés d’alliberament nacional  el procés d’alliberament nacional  el procés d’alliberament nacional estigestigestigestigaaaa    en tot moment estretament connectat a en tot moment estretament connectat a en tot moment estretament connectat a en tot moment estretament connectat a 
la defensa dels interessos i drets de les classes popularsla defensa dels interessos i drets de les classes popularsla defensa dels interessos i drets de les classes popularsla defensa dels interessos i drets de les classes populars, evitant que des de la dreta “sobiranista” 
s’utilitze el procés com una cortina de fum per tapar les seves polítiques antisocials o imposar un model 
que continue beneficiant la minoria enriquida. 
• CrearCrearCrearCrear des de l’àmbit local eines de poder i organització popular des de l’àmbit local eines de poder i organització popular des de l’àmbit local eines de poder i organització popular des de l’àmbit local eines de poder i organització popular o donar suport actiu a aquelles 
iniciatives ja existents en este sentit (assemblees, consells ciutadans, entitats locals, plataformes i 
organitzacions, etc.), amb l’objectiu de desplaçar el centre i protagonisme del procés d’alliberament des 
de les institucions cap a la societat civil. 
 
Amb l’objectiu de contribuir des dels ajuntaments a l‘activació d'un procés constituent democràtic que 
permeta a la societat catalana decidir sobre tot allò que l’afecta, sense límits de cap tipus, la CUP-Ae: 
 
• Propiciarà un posicionament públic clar dels ajuntaments a Propiciarà un posicionament públic clar dels ajuntaments a Propiciarà un posicionament públic clar dels ajuntaments a Propiciarà un posicionament públic clar dels ajuntaments a favor de l’obertura d’un procés favor de l’obertura d’un procés favor de l’obertura d’un procés favor de l’obertura d’un procés 
constituent que constituent que constituent que constituent que impliquimpliquimpliquimpliqueeee    la convocatòria d’una Assemblea Constituentla convocatòria d’una Assemblea Constituentla convocatòria d’una Assemblea Constituentla convocatòria d’una Assemblea Constituent amb una forta presència i 
participació ciutadana; 
• Impulsarà diferents formes mobilitzatòries de participacióImpulsarà diferents formes mobilitzatòries de participacióImpulsarà diferents formes mobilitzatòries de participacióImpulsarà diferents formes mobilitzatòries de participació,,,, com la convocatòria d’assemblees com la convocatòria d’assemblees com la convocatòria d’assemblees com la convocatòria d’assemblees i i i i    
de referde referde referde referèndums localsèndums localsèndums localsèndums locals,,,, que de manera coordinada i massiva puguen servir per activar des de baix el 
procés constituent. 
• Portarà a terme accions de desobediència institucional i popularPortarà a terme accions de desobediència institucional i popularPortarà a terme accions de desobediència institucional i popularPortarà a terme accions de desobediència institucional i popular davant de qualsevol obstacle 
que els estats establisquen per impedir el procés constituent. 
• Aportarà les infraestructures i mitjans necessaris per garantir que el procés constituentAportarà les infraestructures i mitjans necessaris per garantir que el procés constituentAportarà les infraestructures i mitjans necessaris per garantir que el procés constituentAportarà les infraestructures i mitjans necessaris per garantir que el procés constituent, en les 
seves etapes de recollida de propostes, discussió i elaboració del nou text constitucional, siga 
profundament participatiu. 
• Aportarà les infAportarà les infAportarà les infAportarà les infraestructures i mitjans necessaris per garantir la celebració del referèndum raestructures i mitjans necessaris per garantir la celebració del referèndum raestructures i mitjans necessaris per garantir la celebració del referèndum raestructures i mitjans necessaris per garantir la celebració del referèndum 
constitucional i la implementació de la fase transitòria de construcció del nouconstitucional i la implementació de la fase transitòria de construcció del nouconstitucional i la implementació de la fase transitòria de construcció del nouconstitucional i la implementació de la fase transitòria de construcció del nou    Estat independentEstat independentEstat independentEstat independent. 
 


