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MESURES PER A FER FRONT A LA CRISI

El ROM I EL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA MUNICIPAL ESTAN OBSOLETS

CAMPANYA PER  A DENUNCIAR LA 
PRIVATITZACIÓ DE LA SANITAT PÚBLICA

QUINS SOUS!

EL PLE DE VALLS



FRONT A LA CRISI
MESURES PER A FER 

El cercle de col·loquis organitzat per la CUP durant els mesos d’octubre 
i novembre de l’any passat, ha conclòs amb l’elaboració del document: 
Mesures per a fer front a la crisi. Aquest document compta amb les 
aportacions fetes en els col·loquis on van participar representants 
de la CGT, USTEC, col·lectius TAIFA, d’Empeus per la salut pública i 
diferents agents locals vinculats als temes de debat. 
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FRONT A LA CRISI
MESURES PER A FER 

Els àmbits entorn dels quals s’han 
elaborat mesures per a fer front a 
la crisi són tres:  sanitat, educació i 
drets socials. L’objectiu principal de 
l’activitat ha estat cercar alterna-
tives municipalistes per a fer front 
a les retallades, però també establir 
xarxes de col·laboració amb difer-
ents agents socials i sindicals; infor-
mar a la població sobre què passa 
al nostre poble; dialogar amb els 
individus i col·lectius afectats i con-
tribuir a generar una massa crítica 
capaç de participar activament per 
fer front a les polítiques liberals del 
Govern.

El document resultant està dividit 
en tres blocs: 

En el Bloc 1 fem una aproximació 

històrica des de l’àmbit sociològic i 

econòmic que ens ajuda a entendre 

el context social en què s’ha desen-

volupat aquesta crisi, què ha passat 

i per què ha passat. Té una clara 

voluntat didàctica perquè ente- 

nem que és essencial compren-

dre d’on venim per entendre on 

som i quin és l’origen d’aquesta 

crisi. 

En el Bloc 2 aportem dades significa-
tives que posen de manifest les re-
tallades ferotges que està patint el 
sector públic en matèria de sanitat, 
educació i serveis social. Una inter-
venció que no és atzarosa i que 

govern  de desacreditar els 

serveis públics i, poc a poc, anar-

los privatitzant. Donem a conèixer 

la situació del Pius Hospital de Valls, 

la situació que viuen els i les mes-

tres a les escoles, les mancances 

del model escolar de la ciutat i la 

situació socioeconòmica que afecta 

els treballadors i  treballadores de 

la nostra ciutat i comarca i que re 

presenta una vulneració sistemàtica 

dels seus drets.

El Bloc 3 és el més extens i és on 

la CUP fa les seves propostes de 

caràcter municipalista per fer front 

a la crisi entorn a:

“L’objectiu principal de l’activitat ha estat cercar alternatives mu-
nicipalistes per fer front a les retallades, però també establir xarx-

es de col·laboració amb diferents agents socials i sindicals” 



1.MESURES GENERALS:

Incorporació d’una partida 

de despesa social i solidària a 

cadascuna de les 4 àrees de 

l’Ajuntament de Valls:

Aquestes no poden recaure única-

ment en la Regidoria de Cohesió 

Social i entenem que, en temps 

de crisi, la mobilitat, la promoció 

econòmica o l’esport també re- 

quereixen de serveis i recursos.

Reducció de sous, limitació 
de salaris i càrrecs de confi-
ança:
Les retribucions i indemnitzacions 

que cobra la classe política és una 

obscenitat difícil de defensar. La ciu-

tat de Valls destina 600.000€ anuals 

a pagar els representants polítics i 

les seves formacions en plena crisi. 

La limitació de salaris ha d’evitar 

que l’alcalde Albert Batet o regidors 

com Carme Mansilla i Martí Barberà 

ingressin més de 100.000€ anuals 

per la tasca política realitzada en els 

diferents càrrecs que acumulen.

2.MESURES EN EDU-
CACIÓ:

Avançar cap a un model educa-

tiu integral – Projecte Educatiu 

de Ciutat (PEC)

Impulsar el PEC com un punt de 

trobada per construir una ciutat edu-

cadora, en el sentit més ampli de la 

paraula. Partint de la consideració 

general que tot educa, es planteja 

com un projecte transversal que vol 

implicar a tota la ciutadania. 

Planificació i reducció de la 

despesa en material escolar

Racionalitzar la despesa derivada 

de l’activitat escolar i socialitzar els 

llibres i altres materials, coordinant



els centres per a la realització de co-

mandes conjuntes i la redistribució i 

socialització de materials.

Disseny de vies escolars sosteni-

bles

A l’hora de matricular els alumnes 

de fora de Valls, cal tenir en compte 

el centre educatiu més proper per 

evitar la circulació desordenada de 

diversos autobusos dins de la ciutat. 

També és important que els centres 

facin el mateix horari per tal de mi- 

llorar la coordinació, la sostenibili-

tat, l’equilibri i l’optimització dels 

recursos de la via pública. 

Potenciar el Consell Escolar Mu-

nicipal

Reglamentar-lo, cohesionar-lo, do-

tar-lo de funcionalitat i que serveixi 

com a espai per poder organitzar 

conjuntament l’activitat educativa, 

sent aquesta de caràcter preceptiu.

3.MESURES DE SALUT:

Coherència en la gestió de la 

sanitat

Actualment, les retallades obliguen 

als treballadors dels centres a fer 

un gran esforç, econòmic i, també 

mental, suportant l’angoixa de no 

preveure el final, modificant les jor-

nades, realitzant la mateixa feina 

amb menys temps i recursos, etc.

Mentrestant, els equips directius i 

governants no fan repercutir en els 

seus sous i en les seves condicions 

laborals totes aquestes retallades. 

Cal una gestió coherent i conse-

qüent carregant els esforços de 

manera equitativa en totes les parts 

implicades. 

Seguiment de la salut:

Potenciar els serveis socials com

a complementació d’un bon servei 

de salut, evitant la saturació de pa-

cients als centres sanitaris. Vincu-

lar els serveis sanitaris a la xarxa 

de serveis d’atenció a les persones 

fent que els projectes esdevinguin 

coparticipats.

Gestió bicomarcal del Pius Hos-

pital

L’Alt Camp i la Conca de Barberà 

han d’assumir la coadministració del 

centre. Aquest ha de tenir repre-

sentació i fons d’urgència d’ambdues 

comarques.

4.MESURES DRETS SO-
CIALS

Assemblea d’aturats

Els aturats i aturades no tenen 

veu. Aquesta situació ha de can-

viar a Valls i a tot el país. Les per-

sones aturades, més que cap altre 

col·lectiu, han de poder actuar da-

vant la crisi econòmica. Les assem-

blees d’aturats poden ser un bon in-

strument per a impulsar mesures de 

cooperació i solidaritat.

Exigència municipal a les emp-

reses

L’Ajuntament ha de prioritzar la 

contractació de serveis a coopera-

tives i empreses d’economia social 

i ha de condicionar la cessió del sòl 

públic industrial al compromís per 

l’estabilitat laboral, la continuïtat de 

l’empresa i la garantia de les condi-

cions laborals.

Marc Socioeconòmic Català

Exigim un marc socioeconòmic ca- 

talà per emergir, el més aviat millor, 

d’aquest cicle d’empobriment dels 

sectors populars.

L’economia productiva catalana poc 

té a veure amb l’espanyola. La nostra 

estructura laboral ha estat històrica-

ment diferenciada de l’espanyola  i 

el nostre horitzó pel futur no ha de 

ser el mateix que el dels espanyols. 

Però la legislació econòmica i laboral 

és unitària i uniformitzadora, és es-

panyola i respon als seus interessos. 

No sortirem de la crisi econòmica 

amb receptes espanyoles per aplicar 

als Països Catalans. De la mateixa 

manera que no sortirem de la crisi 

amb receptes capitalistes. 

(Incorporació d’una 

partida de despesa so-

cial i solidària a cadas-

cuna de les 4 àrees de 

l’Ajuntament de Valls)

(Reducció de sous, 

limitació de salaris i 

càrrecs de confiança) 

(Planificació i reducció 

de la despesa en ma-

terial escolar)

(Gestió bicomarcal del 

Pius Hospital)

(Les assemblees 

d’aturats poden ser un 

bon instrument per a 

impulsar mesures de 

cooperació i solidari-

tat)



El REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL I EL 
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
MUNICIPAL ESTAN OBSOLETS

És per aquest motiu que la CUP treballa en la seva modificació per presen-
tar-ho als vallencs i vallenques, a les associacions i entitats, i al Plenari de 
l’Ajuntament de Valls
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En el ple del mes de no-
vembre la CUP va presen-
tar una moció on es dem-
anava emprendre, abans 

d’acabar el primer trimestre del 
2012, la modificació i actualitza-
ció del ROM i el Reglament de 
Participació Ciutadana, ja que 
es considera que aquestes eines 
s’han de replantejar, adaptar i 
difondre adequadament per tal 
que esdevinguin eficaces i es 
consolidin com a vies per a canal-
itzar la participació ciutadana.

També es demanava que un cop re-
visats s’establissin els mecanismes 
necessaris per tal d’assegurar-ne la 
distribució i difusió, i en facilitin l’ús 
entre la ciutadania i les entitats val-
lenques. La moció no es va aprovar 
amb els vots contraris de l’equip de 
govern, al·legant que ens havíem 
quedat curts i que ells anaven més 
enllà. Cap a on?

Que no s’hagi aprovat la moció no 
ha estroncat el nostre treball, estem 
fent la nostra pròpia revisió dels dos 
documents i en breu ho volem com-
partir amb entitats, associacions i 
tots els vallencs i vallenques. Volem 
recollir suggeriments i opinions i els 
volem incorporar en els textos que 
estem elaborant.

Creiem necessària aquesta modi-
ficació ja que la distància entre els 
representants polítics i el conjunt 
de la població s’ha accentuat con-
siderablement en els darrers anys, i 
aquest fet ha provocat una creixent 
desafecció per part de la ciutadania 
envers el sistema polític. N’és una 
mostra d’aquesta tendència la creix-
ent i generalitzada abstenció en les 
diverses conteses electorals, i el 
descontentament que cada cop més 
àmplies capes de la població està 
manifestant a través de diferents 
vies de difusió i mobilització.

Valls no és una excepció en aquesta 
dinàmica de desafecció, que en el 
cas de la nostra ciutat encara s’ha 
agreujat més per la poca dedicació 
que els anteriors governs munici-
pals han destinat a intentar corregir 
aquesta tendència i facilitar la par-
ticipació de la ciutadania vallenca en 
la política local.

És un deure dels representants mu-
nicipals vetllar per la implicació i 
participació de la ciutadania en la 
gestió dels afers públics, i garantir 
que les decisions i les línies d’acció 
municipal s’atinguin a la voluntat 
ciutadana; a través dels instru-
ments necessaris i adequats en 
cada moment

Entenem que la participació dels 
ciutadans i ciutadanes en la vida 
de la ciutat no es pot limitar a 
l’elecció dels seus representants 
a l’Ajuntament una vegada cada 4 
anys. De fet, les actituds de respecte 
i civisme de totes les persones que 
viuen a la ciutat, la coresponsabili-
tat en les decisions que afecten a 
tots i totes, i la participació activa 
i   responsable en entitats i asso-
ciacions, són alguns dels elements 
clau que permeten configurar una 
ciutadania conscient i activa. 

La participació ciutadana és l’eina 
que la política articula per tal que 
la ciutadania pugui exercir el dret a 
intervenir en la gestió (planificació, 
execució, seguiment i avaluació) 
dels assumptes públics locals a títol 
individual o mitjançant associacions 
ciutadanes. 

Per fer real i efectiva aquesta partic-
ipació ens cal establir un pacte cívic 
amb les associacions actives del mu-
nicipi, mitjançant el qual s’acorda la 
posada en marxa d’un procés per 
millorar la implicació ciutadana en 
els afers públics. En aquest punt és 
convenient incidir en la importància 
d’incorporar persones, a aquests 
processos, que no formin part del 
teixit associatiu, amb l’objectiu de 
potenciar la incorporació de la reali-
tat plural i heterogènia del conjunt 
de la ciutadania, fet que, alhora, és 
també una oportunitat pel món as-
sociatiu, ja que pot facilitar la impli-
cació de nous membres en el sí de 
les associacions d’àmbit local. 

La Carta Europea de Salvaguarda 
dels Drets Humans a la Ciutat, 
reconeix el dret de tothom “a la ciu-
tat”, entesa com a espai de partici-
pació democràtica i lloc de convivèn-
cia i de realització humana; i en 
particular, afirma el dret a la partici-
pació política, el dret d’associació, 
de reunió i de manifestació, i el dret 
a la informació, sense discriminació 
de cap tipus. La Carta configura 
igualment l’eficàcia dels serveis pú-
blics municipals i el principi de trans-
parència com a drets ciutadans, que 
cal respectar i garantir.

El Reglament de Participació 
Ciutadana revela el compromís de 
l’Ajuntament davant els ciutadans i 
ciutadanes per a fomentar la partici-
pació democràtica i la transparència 
en els assumptes públics locals. I és 
aquest compromís que volem portar 
a l’Ajuntament per establir aquest 
pacte de ciutat on  tots ens hi pu-
guem sentir partícips i corresponsa-
bles.

Amb el nou Reglament de 
Participació ciutadana podrem:

Aconseguir que l’Ajuntament sigui transparent i expliqui 
els assumptes d’interès per a la ciutat de manera clara i 
entenedora 

Que ciutadans, associacions i entitats puguem demanar i 
exigir informació sobre els temes que ens afecten

Que les entitats i associacions de Valls disposin de re-
cursos i eines per tenir un paper més actiu a la vida de 
la ciutat

Que la participació de les entitats en consells sigui efec-
tiva i decisòria podent participar també en la gestió dels 
equipaments municipals

 



LA CUP DEL CAMP PRESENTA LA SEVA 
CAMPANYA PER  A DENUNCIAR LA PRI-
VATITZACIÓ DE LA SANITAT PÚBLICA

La CUP del Camp està convençuda que el sistema sanitari català és el labo-
ratori d’assaig de les polítiques privatitzadores que s’estan dissenyant per  a 
desmantellar el sector públic i l’estat del benestar.

Des del moment que es va 
permetre l’entrada de capi-
tal privat a la sanitat pública 

catalana, l’any 1997, el model sani-
tari ha anat incorporant i assumint 
com a propis els interessos del sec-
tor privat. Directa o indirectament, 
el pes del sector privat en el món 
sanitari és enorme. Som dels països 
d’Europa amb una major despesa 
de PIB en sanitat privada, i el 50% 
de la despesa feta per la sanitat pú-
blica és gestionada per empreses 
privades.

La campanya de la CUP explica com 
les elits econòmiques i polítiques 
estan dissenyant el procés privatit-
zador dels serveis públics: les re-  
tallades de personal i serveis; el co-
pagament; l’externalització de part 
dels serveis; el trossejament de 
l’Institut Català de la Salut en més 
de 20 empreses mixtes; l’entrada 
progressiva de capital privat; les 
mesures fiscals que afavoreixen el 
sector privat; etc. L’estratègia és la 
rebaixa de la qualitat del sistema 
públic per fomentar el sector privat 
i, posar a l’abast d’aquest, la com-
pra a baix preu de sectors estratè- 
gics de l’economia.

“La campanya de la 
CUP explica com les 
elits econòmiques i 
polítiques estan dis-
senyant el procés pri-
vatitzador dels serveis 

públics”

La societat  catalana no hau-
ria de  restar indiferent a l’allau 
d’informació que apareix cada set-
mana sobre la xarxa d’empreses pri-
vades que han acumulat grans ne-
gocis com a proveïdores dels serveis 
públics sanitaris. El silenci mediàtic 
que han imposat els grans grups 
de comunicació i els partits polítics 
està impedint que es conegui l’abast 
d’aquest escàndol, que demostra les 
connexions entre els actuals gestors 
de la sanitat pública i els seus nego-
cis privats que es beneficien directa 
o indirectament del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya.

Convergència i Unió ha encarregat 
el pla d’ajust i les retallades san-
itàries més contundents d’Europa 
als personatges que fins ara han 
estat els dirigents de les patronals 
hospitalàries i dels principals grups 
de negoci sociosanitari. La sanitat 
catalana i el model de salut pública 
futur vindrà definit per les patronals 
Unió Catalana d’Hospitals i Consorci 
Salut i Social de Catalunya, i con-
cretament per empresaris del sec-
tor sanitari estretament connectats 
amb Convergència i Unió (ja des de 
l’era de Jordi Pujol).

Coneguda tota aquesta informació, 
tot i que silenciada, i conegudes 
també les primeres mesures de 
reducció de despesa sanitària (re-
tallades salarials, reduccions de 
plantilla, tancaments de plantes 
hospitalàries, el copagament sani-
tari, etc.), resta per descobrir quin 
és el projecte final de transformació 
de la sanitat pública, el model que 
ha de consolidar els interessos pri-
vats a través de la privatització dels 
serveis sanitaris, hospitalaris i 

sociosanitaris. Actualment encara 
desconeixem fins on arribarà el des-
mantellament de la sanitat pública, 
però ja s’han posat sobre la taula 
diferents línies estratègiques per in-
tegrar el capital privat i reduir els 
actuals serveis públics.

“El silenci mediàtic que 
han imposat els grans 
grups de comunicació 
i els partits polítics 
està impedint que es                
conegui l’abast d’aquest 
escàndol, que demos-
tra les connexions entre 
els actuals gestors de la 
sanitat pública i els seus 

negocis privats”

Ja s’ha iniciat el trossejament de 
l’Institut Català de Salut (princi-
pal proveïdor del sistema sani-
tari) en més de 20 empreses pú-
bliques, regides pel dret privat. 
Aquest desmembrament es farà 
de manera progressiva durant 5 
anys i conclourà amb 7 empreses 
públiques hospitalàries i 15 emp-
reses públiques d’atenció primària 
que agruparan, cada una, entre 20 
i 25 ambulatoris.  Aquesta oper-
ació permetrà que sigui encara més 
fàcil que el capital privat controli i 
participi de la xarxa de negoci dels 
proveïdors sanitaris, i que els con-
trols democràtics sobre el diner pú-
blic s’afebleixin  encara més.
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El desmantellament de l’ICS no és 
més que la conversió d’hospitals 
i centres d’atenció primària en          
empreses públiques dirigides a 
l’ombra per empresaris i capital pri-
vat.

Un exemple del que està pas-
sant: el Camp.

Bona part dels hospitals del Camp 
han patit l’ofensiva del Govern 
per reduir la “despesa sanitària”. 
L’hospital Joan XXIII de Tarragona 
i el Pius Hospital de Valls han vist 
reduïda dràsticament la seva activi-
tat quirúrgica i de serveis, i s’han 
presentat a la opinió pública com a 
hospitals deficitaris i insostenibles 
que cal reconvertir. Al mateix temps, 
però, l’hospital Sant Joan de Reus i 
Santa Tecla de Tarragona, controlats 
fins ara per empresaris i empre-
ses més ben infiltrades en la casta 
política convergent, han assegurat 
i reforçat el seu nivell d’activitat 
sanitària i es presenten com els 
grans beneficiaris del nou model 
de negoci. Al Camp, s’està gestant 
el nou model hospitalari en funció 
d’interessos privats.

Per aconseguir-ho, els diferents 
Consells d’Adminsitració i les direc-
cions dels centres hospitalaris no 
han dubtat en desplegar l’estratègia 
de la por entre els treballadors i 
treballadores del sector hospitalari. 
Les amenaces d’ERO i les reduccions 
de plantilles han permès imposar 
acords laborals basats en les reduc-
cions salarials, l’enduriment de les 
condicions laborals i la precarització 
de serveis. 

Tots aquests acords laborals 
han estat acceptats sense 
que s’hagi posat sobre la 
taula ni un sol pla de viabili-
tat més enllà del 2012 pels 
hospitals del Camp. És evi-
dent doncs, que el futur hos-
pitalari del Camp encara no 
s’ha fet públic i que l’espiral 
de   retallades i  desman-
tellament no ha fet més que 
començar, el 2013 serà l’any 
clau per consolidar el model 
que el Govern comença a em-
bastar.

Ocultar informació, difondre la por i 
generar incertesa és el guió que ha 
de permetre desmantellar la sanitat 
pública i deixar els serveis sanitaris 
en mans d’un conglomerat empre-
sarial privat.

Des de la CUP iniciem una campan-
ya d’informació i mobilització per 
desemmascarar els interessos pri-
vats que s’amaguen darrera el ne-
goci sanitari i el desmantellament de 
la sanitat pública. Cal conèixer els 
noms,  cognoms i negocis de totes 
aquelles persones que han esdevin-
gut gestors del sistema sanitari 
català, d’aquells que formen part 
dels consells d’administració de les            
institucions sanitàries i d’aquells que 
s’han enriquit durant anys amb el 
diner públic que havia de sostenir la 
salut pública. 

“Al Camp, s’està gestant 
el nou model hospitalari 
en funció d’interessos 

privats.”
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Des de la CUP sempre hem defensat una gestió responsable i transparent en l’àmbit 
públic. Malauradament, però, aquesta no és una pràctica gaire estesa en el nos-
tre país i així ens trobem amb casos de corrupció com el del palau de la música, 
Badalona, ICS, etc. Creiem que la transparència en els comptes i en la gestió dels 
recursos no és una acció populista que busca titulars, sinó un acte de responsabili-
tat democràtica que contribueix a generar un clima de confiança entre la ciutadania 
i els nostres representats.

A Valls la situació no és diferent de la resta del país i ens trobem sovint amb la negativa de l’equip de Govern de 
CIU a fer pública certa informació referent a contractacions, factures i nòmines. És aquest obscurantisme que ens 
porta a la desconfiança i per això, des de la CUP, hem realitzat diferents recerques per tal de saber què no ens 
diuen o simplement què ens vol amagar el govern de convergència i unió. Creiem fermament que aquesta tasca de 
fiscalització dels recursos és necessària i ha d’estar a l’abast de  tots i els ciutadans i ciutadanes.

Durant el transcurs d’aquesta legislatura, els regidors de la CUP ens hem trobat amb situacions fins i tot desa-
gradables d’haver de sol·licitar informació a altres entitats per què des de l’ajuntament no ens les facilitaven. No 
han estat pocs els motius que ens han fet decidir a iniciar aquesta campanya: el comptes de les decennals, el 
retard en l’elaboració de comptes, la contractació de càrrecs de confiança, la selecció de personal i finalment les 
despeses en salaris i complements. Des del Govern, s’ha repetit i es repeteix que ens hem d’estrènyer el 
cinturo, que no hi ha diners per tots, que s’ha d’estalviar, que hem de fer confiança, que han reduït les 
despeses salarials, etc. Però, això sempre és cert? Tothom s’està estrenyent el cinturó?

Volem demostrar que no sempre és així, i que rere els titulars i les paraules, s’hi amaguen altres realitats. Des 
de la CUP, considerem immoral que els regidors cobrin per assistències, doncs resulta ser un sou encobert. En 
constituir-se el cartipàs municipal, el govern deia a través dels mitjans oficials que havia aconseguit 
reduir un 20% les despeses salarials. A costa de rebaixar-se el seu sou? No. El que no deia la notícia, 
però, és que l’alcalde i altres membres del govern renunciaven a la seva dedicació a l’Ajuntament per 
cobrar d’altres administracions públiques.

Posem com a exemple el Sr. Albert Batet: renuncia a la dedicació a l’Ajuntament per valor de 63.000€/any, però 
cobra la dedicació com a vicepresident de la Diputació de Tarragona per valor de 63.736€/any. Però això no és tot, 
perquè el Sr. Alcalde no renuncia a les indemnitzacions per assistència a l’Ajuntament de Valls, per la qual cosa, 
hem de sumar a aquesta quantitat la xifra de 27.000€/any. En la mateixa situació trobem a diversos tinents 
alcaldes: Sra. Carme Mansilla, que cobra de la Delegació del Govern de Tarragona; el Sr. Martí Barberà, 
que cobra del Congrés dels Diputats, o el Sr. Jordi Garcia, que cobra del Consell Comarcal. Ja veiem que 
sí que és cert que estalvien diners de les arques municipals, però no pas dels contribuents, que som 
tots i totes, i que, d’una manera o d’una altra, acabem pagant-los el seu magnífic sou.

Aquest situació també ens condueix a criticar la multiplicitat de càrrecs dels nostres càrrecs electes. Com pot ser 
que el Sr. Martí Barberà sigui tinent alcalde, portaveu del govern, cap d’àrea de Territori i Via Pública i 
congressista a Madrid amb Unió Democràtica? I no només això, sinó que per cadascuna d’aquestes respon-
sabilitats s’embutxaqui un salari? Des de la CUP pensem que és una falta de respecte a la ciutadania i una falta 
d’ètica professional. 

Les nostres investigacions ens han conduït a que rere titulars com: “l’ajuntament redueix un 20% el cost del sous 
dels regidors”, s’hi amaga una altra realitat: seguim malbaratant diner públic i enriquint les butxaques dels nostres 
representants amb diners de l’ajuntament de Valls i amb diners públics d’altres institucions del nostre país. L’equip 
de govern no dóna exemple d’austeritat i des de la CUP pensem que el seu comportament és poc ètic: mentre 
van retallant drets a la ciutadania, alguns d’ells s’embutxaquen més de 100.000€ l’any. 
En la campanya Quins sous! farem
públic el que ells ens volen amagar: els seus salaris, les seves indemnitzacions,  les seves factures de mòbil, el que 
cobren dels diferents consells, etc. Des de la CUP pensem que tenim l’obligació d’explicar què està pas-
sant, denunciar-ho i deixar que sigui la pròpia ciutadania que valori si això és un engany, una estafa, 
una falta de respecte, una conducta immoral, etc. 

Nosaltres fem un pas endavant a favor de la transparència, que no ens manipulin!!





005 el ple de valls.cat

el ple de valls.cat

Hem llegit a 
“el ple de valls”

...................................

Durant anys la CUP ha pressionats 
als diferents Equips de Govern del 
consistori per apropar l’activitat 
plenària als ciutadans, presentant 
mocions per canviar l’hora del Ple 
municipal, presentant propostes per 
fer més transparent la tasca realit-
zada pels partits, sol·licitant espais 
per què els partits puguin atendre 
a la ciutadania a les dependencies 
municipals, etc. Totes aquestes pro-
postes han estat rebutjades o poc 
escoltades motiu pel qual la CUP ha 
decidit tirar endavant aquesta ini-
ciativa.

El bloc, de senzill funcionament, 
conté tota la informació que es deri-
va dels plens municipals, així com

La CUP de Valls presenta 
el Blogg el Ple de Valls 
per oferir a la ciutadania 
una major informació de 
l’activitat realitzada.

d’un arxiu històric de les diferents mo-
cions, precs i preguntes que la CUP 
ha formulat al llarg de la legislatura. 
El blogg s’anirà actualitzant mensual-
ment després de cada plenari, amb la 
informació més destacada i les aporta-
cions de la CUP al Ple.

Paral·lelament és mantindran actius 
els canals digitals habituals: web, fa-
cebook i Twiter. Aquest espais ja ex-
istents més el nou blogg s’enllaçaran  
per tal que el ciutadà pugui tenir una 
informació actualitzada de l’activitat 
de la CUP de Valls.

Web: valls@cup.cat

Blogg: www.elpledevalls.cat

Facebook: Cup Valls Comunicació.

Twiter: Cup Valls Comunicació. www.elpledevalls.cat

Ple Municipal 20 de 
gener de 2012

Ple Municipal 17 de 
febrer de 2012

Els temes que van figurar en l’ordre 

del dia van deixar, una vegada més, 

poc marge pel debat polític sobre els 

temes de ciutat. Aquest fet és con-

seqüència de l’habitual transferèn-

cia de continguts que el Govern de 

CIU fa la Junta de Govern, fet que 

ocasiona que els temes que per la 

CUP són imprescindibles pel debat 

queden restringits a les decisions de 

l’equip de Govern. 

continguts de debat polític que 

l’equip de Govern trasllada al ple-

nari. Davant les crítiques, l’Alcalde 

va respondre que s’emparen dins el 

marges de la legalitat previstos en 

la llei. Els continguts del Ple es limi-

taven doncs, a l’exposició de qua-

tre mocions presentades per ERC i 

la CUP, l’aprovació d’una bestreta 

econòmica per a Casa Caritat i  el 

torn de precs i preguntes.

llegeix tot l’article a 

www.elpledevalls.cat

No hi ha possibilitat de discussió 

sobre aquests temes i tampoc són 

públics, ja que només els continguts 

del ple surten a la llum. Tot plegat, 

una falta més de la  transparència 

que la CUP ha denunciat reiter-

adament. / llegeix tot l’article a 

www.elpledevalls.cat

El Ple Municipal del 17 de Febrer va 

estar marcat per les crítiques mani-

festes de CUP i PSC sobre els pocs

w3



Hem piulat

Sabies que...

Ple Municipal 3 de 
març de 2012
En aquest Ple, de gairebé qua-

tre hores de durada, es van fer 

les presentacions dels títols de 

reconeixement, el govern va pre-

sentar la liquidació de comptes, 

es va aprovar un reconeixement 

de crèdit extrajudicial i la CUP va 

presentar tres mocions: la prime-

ra, en defensa dels treballadors/

es, l’ocupació i en contra de la 

reforma laboral; la segona, en 

solidaritat amb els estudiants de 

València i la darrera, de suport al 

fòrum estratègia catalana residu 

zero. A l’apartat de precs i pre-

guntes l’alcalde va decidir posar fi 

a la sessió plenària i deixà sense 

resposta els precs i preguntes for-

mulats per la resta de partits.

llegeix tot l’article a 

www.elpledevalls.cat

#
@cupvalls
ALERTA! BEN AVIAT ELS 
ACOMPANYANTS DELS 
MALALTS INGRESSATS AL 
PIUS HOSPITAL HAURAN 
DE PAGAR 5€ PER PODER 
DORMIR A LES CADIRES 
RECLINABLES!

@cupvalls
Martí Barberà no assisteix 
a les comissió informatives 
que ell mateix presideix, 
vam exigir una resposta 
immediata a aquesta sit-
uació.

@cupvalls
#silaCUPmana els regidors 
presidiran les reunions de 
les seves àrees de govern 
perquè no hauran d’anar a 
fer de diputat a Madrid 

@cupvalls
Fins al 2013 les retallades 
al PIUS arribaran als 10 
milions: qui es creu que no 
repercuteix en el servei?

@cupvalls
De l’esperit de la Candela 
no es pot viure. Què ha 
quedat després de gastar-
nos 3milions d’€? Volem 
un altre model! #jornada-
decennals

@cupvalls
Les Decennals han de te-
nir un rèdit cultural per 
la ciutat durant 10anys, 
no només és consumició 
actes durant 10dies #jor-
nadadecennals

@cupvalls
CiU rebutja una moció de 
la CUP per l’obertura de 
patis escolars per a ús lúd-
ic i social,

Fins a finals de març, a l’edifici 

de Ca Creus de Valls podiem visi-

tar l’exposició de l’avanç pla del  

Pla d’Ordenació Urbana Municipal 

(POUM) que defineix les línies es-

tratègiques que haurà de seguir la 

ciutat a l’hora de créixer. La mos-

tra vol acostar el futur projecte a la 

ciutadania i que sàpiguen com els 

pot afectar.

Tothom que va visitar l’exposició va 

poder observar un Valls millor del 

que hem tingut fins ara, però creiem 

convenient que tothom ha de tenir 

prou informació i prou opinions per 

fer una anàlisi crítica d’aquest Avanç 

Pla. El millor per Valls és el debat 

ciutadà i la confrontació d’idees, i és 

per això que des de la CUP volem 

expressar la nostra visió de les cos-

es i posar  sobre la taula el que 

considerem encerts, equivocacions 

o simplement dubtes encara no 

resolts.

La CUP de Valls va presentar els 

seus punts de vista a través d’ un 

full que es va repartirir a totes les 

cases de Valls. El trobaràs a l’espai 

web de la cup. 

www.valls.cup.cat

... i també que...
pots descarregar del nostre espai-

web el document que la CUP ha 

lliurat al CESV (Consell Econòmic i 

Social de Valls), al Consell de Com-

erç, a l’IMPE (Institut municipal de 

Promoció Econòmica) i a Casa Cari-

tat diverses propostes orientades 

a dinamitzar l’economia local i mil-

lorar la cohesió social de la ciutat.

SEGUEIX-NOS A TWITTER   
@cupvalls

AGENDA
Divendres 4 de Maig 19.30h 
Sala d’actes IEV. Valls

SESSIÓ INFORMATIVA 
SOBRE ELS PRESSUPOS-
TOS MUNICIPALS.

Com funcionen les recapta-
cions municipals?
Presentació i explicació de 
les al·legacions de la CUP.

Presentació de la cam-
panya “Quins sous!” 
Campanya explicativa so-
bre l’elevat salari d’alguns 
membres de l’equip de gov-
ern i la duplicitat de càrrecs 
d’alguns d’aquests. Reflex-
ió sobre la manca d’ètica 
de la classe política.



Consulta tots els nostres documents i propostes a www.valls.cup.cat 


