INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP

(21/12/15 – 27/12/15)
Consell General Dr. Frias 21/12/2015 (Marta)
Comencem la reunió 20 minuts tard ja que la Presidenta, Montserrat Vilella, ve d'una altra reunió.
Hi ha una presentació dels components del Consell: Montserrat Vilella presidenta, Pere Líndez
director de l'Institut Dr Frias, Ricard secretari, Pepa Labrador en representació del conseller de
Ciutadans al Consell, Joan Guix per ERC, Marta Llorens per CUP Reus, Anna tècnica de Salut
Pública de la Generalitat.
Se'ns explica que s'ha hagut de remodelar el Consell segons l'LRSAL pel que fa la reducció de
membre dels ens municipals i els seus organismes autònoms. Abans, a aquest consell hi assitien
membres d'entitats amb les que l'Institut hi podia mantenir relació, com Creu Roja, entitats
d'assessorament en relació a Salut Pública però només hi pot assistir un membre extern a
l'ajuntament. Presidència va decidir que el més lògic fos que hi assistís un membre de les
persones que treballen a Salut Pública de la Generalitat ja que comparteixen dependències (hi ha
una sessió d'espai de l'Institut a la Generalitat) i comparteixen programes per conveni.
També se'ns posa al dia de la història de l'Institut i s'evidencia que l'activitat pròpia de l'Institut ha
passat a ser un reducte per a prioritzar l'activitat relacionada amb Salut Pública de l'Ajuntament.
(Avui en dia l'Institut treballa per Salut Pública i Medi Ambient que aquest últim també compta amb
els serveis que li ofereix el Centre de Recursos Mediambientals). Per tant, s'està fent un
replantejament de l'objectiu d'aquest Institut fins i tot amb l'actual plantilla de treballadores:
-Una infermera. -Una persona administrativa -Conserge
Segons les treballadores de l'Institut amb una reunió que vàrem tenir al despatx fa uns mesos,
també hi hauria d'haver la figura de la metgessa, que és un lloc aprovat i inclòs a la Relació de
Llocs de Treball però que no està pressupostada. Se'ns aclareix que com que ja fa temps que
l'activitat de l'Institut no té una transcendència mèdica, aquest lloc fa anys que no es pressuposta
per no tenir-ne necessitat.
Es fa lectura dels Estatuts i lectura de la memòria de les activitats realitzades per l'Institut:
-Els Estatuts diuen que l'activitat essència en un primer moment de l'Institut era assessorament i
seguiment de la Salut als infants. I es torna a repetir que això ja és obsolet.
-Memòria d'activitats:
1. Tallers conjunts amb la URV sobre Nutrició i Fisioteràpia: Es formen a estudiants de la Facultat
de Nutrició que, a partir de l'adquisició de crèdits, fan tallers a les escoles. (23 escoles han rebut
aquest servei).
2. Programa Intergeneracional: Avis – canalla (esmorzar conjunt)
3. Jornades Gimcana sobre Alimentació a les escoles: Coneguem el mercat.
4. Taller a escola Eduard Toda: Dietes Mediterrànies.
5. Programes d'Higiene Dental.
6. Serveis que ofereixen amb l' ARE: Àrea de Recursos Educatius
7. Xerrades sobre el tractament dels polls.
8. Recull de dades de vacunacions per a la Generalitat.
A Torn obert de paraules, faig preguntes en relació a les treballadores de l'Institut:
-Possibilitat de les treballadores a passar a formar part de la plantilla de l'Ajuntament. La resposta
és afirmativa ja que, a més, la feina que fan avui dia és majoritàriament per l'ajuntament. S'havia
de començar a fer l'estudi de viabilitat a partir del 20 de desembre per a finals d'any però segons
el secretari del Consell és massa poc temps. S'espera que sigui per als propers mesos.

-Pagament de Plusos de Productivitat d'anys anteriors: 2013-2014. Segons l'LRSAL no es permet
de donar diners si no es tenen pressupostats per tant, la solució màxima, seria rebre la
productivitat del 2015. La dels anys anteriors es veu difícil i, a més, no hi ha romanent per tant, no
es pot pagar. La productivitat s'aporta per l'any en curs però ha d'estar pressupostat per l'any
anterior.
S'acaba la reunió a les 2 del migdia.

Reunió prèvia al Consell d'Administració del Grup Salut 21/12/2015 (Marta i
Mariona)
Acta reunió TÈCNICA DE PRESSUPOSTOS prèvia al Consell d'Administració:
La revisió se centrarà en els pressupostos de l'HUSJR ja que els pressupostos de GECOHSA i
CMQ estan correctes.
A gran trets el la lectura general, segons el Colomer, els pressupostos per aquest any reflecteixen
el següent:
1. Hi ha un 5% d'avançament per a pagaments a càrrec de l'Hospital.
2. Hi ha un gran grau de despesa.
3. Hi ha un 15% d'estalvi amb les licitacions.
4. La plantilla està ben pagada i no es preveu reestructuració.
5. Segons gerència hi ha una mancança estructural que fa que l'Hospital hagi de fer les següents
aportacions:
-8000 euros a l'ajuntament quan podrien ser de 3.500.
-Sense fer cobrament de l'ús que fa la Universitat dels espais de l'Hospital i també Ginsa.
6. Existeixen unes despeses que no es poden moure: Pagament IBI, no pagament de les DPOs,
rebaixes de lloguer.
7. 30% dels espais de l'edifici són buits. Catsalut no contracta més serveis.
8. Grans despeses del Servei de Drogodependències. Segons gerència, aquest servei se l'hauria
de quedar el Pere Mata.

Comissió Informativa de Territori i Urbanisme 21/12/2015 (Oriol, Mariona i Marta)
Aprovació acta anterior, amb esmena del grup psc referent a una pregunta del generador que no
sortia.
Patrimoni del sòl:
exp.P-0872conveni entre l’ajuntament i Incasol, per que ens cedeixin el local del carrer Rosselló
per destinar-ho a la seu d’oficina de l’habitatge. Fent-se càrrec de les despeses d’ibi i iva. S’aprova
amb l’abstenció del PP
U-338.5. conveni d’aprovació de mutu acord per l’expropiació de l’immoble núm. 23 del c/ girada,
afectat per l’execució del PAU 4 del barri del Carme. Aquest immoble ha estat valorat per segona
vegada ja que feia 2 anys q s’havia fet i l’execució de l’obra no havia tirat endavant. Ara el preu a
pagar serà de 92.573€ dels quals un 90€ anirà a càrrec de la diputació i la resta de l’ajuntament.
S’aprova amb l’abstenció de ciutadans i CUP
Medi ambient i gestió ambiental:
Exp182/2015 Aprovació del conveni amb la diputació i el consorci centre de recursos per la
protecció de la salut i el medi per a la realització d’accions durant l’any 2015 del centre de
desenvolupament de l’oli. Aquest conveni implica la subvenció per part de l’ajuntament de 15.000€
i de la diputació de 10.000€, que serveixen per l’anàlisi i el desenvolupament del centre de
desenvolupament de l’oli, aquest ens és el que certifica i controla la qualitat de les denominacions

d’origen de la zona. En la mateixa subvenció s’hi inclou la participació en diverses fires, un butlletí
i uns premis per les denominacions. S’aprova per unanimitat
Exp 183/2015 Aprovació de la pròrroga de vigència del conveni de col·laboració entre el consell
comarcal i l’ajuntament pel tractament de la fracció orgànica i fracció vegetal de residus
municipals. Aquest és una votació anual on simplement s’aprova que facin els tràmits per portar la
matèria dita ens les plantes necessàries segons el seu ús i quantitats de residus.
Donar compte
Gestió urbanística:
Exp 524/2007 aprovació definitiva del projecte d’urbanització del carrer entre c/ d’Oliver Oliva, 11 i
el c/ Pintor Jaume de Segarra 12-14
Exp 156/2015 aprovació inicial de la modificació puntual del Pla parcial del sector A.8 ROUREDA
que afecta a l’illa E del polígon 1.
Informació dels regidors de l’àrea: En el pròxim ple s’aprovarà la comissió per a la redacció del pla
específic per la mobilitat en bicicleta. Aquesta setmana s’acabaran les obres de la rotonda de l’Av.
Marià Fortuny i del pàrquing. La regidoria de medi ambient col·laborarà en el parc infantil de nadal
amb la temàtica aigües. Reus Concert ha demanat i te tots els papers per obrir durant la nit de cap
d’any, Mas Sedó també ho ha sol·licitat però de moment li falten alguns permisos que s’espera
que els tinguin d’aquí al dia en concret. El tema del generador del barri immaculada manifesten
que estan en converses amb fecsa però que ho veuen complicat per que compleix amb totes les
normatives necessàries. En cas de voler modificar la seva situació li tocaria pagar a l’ajuntament el
canvi.
Precs i preguntes:
ERC pregunta quan s’encendran els fanals del carrer gaudí, el tècnic informa que estan esperant
un informe tècnic d’indústria però que serà en breu.
PSC ha preguntat sobre la llicencia d’activitats de la pista de gel, diuen que ens ho miraran i ens
respondran.
Ciutadans pregunta si es possible unir el Mas Pellicer amb el tecnoparc amb algun tipus de
vial/vorera. Els tècnics responen que ja està projectat i que no tardaran en posar en marxa el
projecte

Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics 21/12/2015 (Mariona,
Edgar i Marta)
Servei d’aprovisionaments, contractació i patrimoni, sobre la modificació del contracte del servei
públic de recollida de residus municipals: Hi votem abstenció, s'aprova.
Servei d’aprovisionaments, contractació i patrimoni, sobre la pròrroga de contracte d’assegurança
sanitària per al personal de l’Ajuntament: hi votem en contra
Promoció econòmica: bases de subvencions per al projecte d’impuls al creixement d’empreses
industrials: seria per a 7 empreses i s’hi farien acompanyaments de 30 hores amb experts. La
subvenció és de 2.700 € per empresa. Ens hi abstenim i s'aprova.

Comissió Informativa de Serveis a les Persones 21/12/2015 (Mariona, Edgar i
Marta)
Comissió amb un punt únic de Salut Pública: clàusula addicional 2015 al conveni subscrit entre el
Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Ajuntament de Reus pel “Programa d’Atenció a la Salut
Sexual i Reproductiva”. S’ha aprovat per unanimitat.

Des de les regidories s’ha informat de:
–Sol·licituds escoles Bressol: per sorteig i s’ha quedat gent fora. Sardà
–Presentació de la gerent de l’àrea de serveis socials: Anna Puigdomènec. Vilella
–Caelles: a la pregunta del pressupost de la campanya de Nadal, respon que encara no s’ha fet.
Explica que les campanades es faran des de la prioral i que la festa es farà al voltant de la pista
“perquè no hi cap”.
–Vilella: diu que al gener començarà a funcionar la Taula de la pobresa.
–El Psc proposa que l’ordre de les comissions sigui rotatiu. Es respon que s’hi pensarà.

Premsa:
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:
http://cupreus.cat/?p=866
Roda de premsa per fixar la nostra posició respecte al proper ple municipal del proper dia
28/12/2015

Actes d'entitats als que hi assistim
Aquesta setmana no assistim a cap acte d'entitats.

