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

(18/01/16 – 24/01/16)
Comissió Informativa de Territori i Urbanisme 18/01/2016 (Oriol, Mariona i Marta)
Aprovació acta anterior, amb esmena cup respecte l’expropiació del carrer girada. Ens havien de
passar una informació i no ho ha fet i tampoc constava en acte.
Salut pública: exp. 072/15, exp. 086/15, exp. 130/15, exp. 226/15-1, exp. 231/15-1, exp. 538/15
Tots els expedients fan referència sancions econòmiques sobre animals
Informació dels regidors de l’àrea
ens informen que ens passaran el nou pla general sobre usos religiosos. Fins el moment quedem
a l’espera.
Precs i preguntes
Ens diuen que trauran la tanca que hi ha al carrer Narcís Ollé, s’havia posat mentre la vegetació
creixia. I ara mateix la vegetació ja està tal i com es volia. Per tant, ara es retirarà la tanca.
Mas Mainer: s’han fet modificacions des de la Generalitat amb la qual cosa haurà de tornar a
passar per comissió i ple. Quan ens passin modificacions podrem donar opinió.
L’ Hipòlit ens diu que la poda dels arbres de la ciutat s’havia de començar el 7 de gener. Per
diversos motius no s’ha pogut i es retardarà 15 dies.
Ens comenten que al carrer alt de st. Pere hi ha una fuita d’aigües fecals, probablement sigui per
una mala conservació. S’han posat amb contacte amb el propietari que és iber caja, i han donat
llargues. Ara mitjançant recurs judicial demà es personaran.
La Mariona pregunta sobre l’edificació de l’antiga estació del carrilet, teòricament el 1998 s’hauria
d’haver tirat a terra. Ens diuen que no es va poder expropiar tot, en aquell moment no s’havien el
perquè, Ens miraran l’ informació i ens ho diran.
La Marta pregunta sobre la participació de col·lectius a les taules de treball/comissions, l’Arza
respon que no hi ha uns criteris marcats (en principi) que s’ho miraran i comentarem per
consensuar entre tots 4 línies per que els col·lectius puguin participar.
L’Oriol pregunta sobre un abocament d’àrids a una partida entre reus i la canonja, els dona la
informació i les fotos per a que ens contestin sobre les llicencies i tots els temes legals que tinguin
en coneixement.

Comissió Informativa de Serveis a les Persones 18/01/2016 (Mariona, Marta i
Edgar)
1/Aprovació acta: aprovada
2/Ensenyament i política lingüística.
Preguntem per què les escoles bressol han de pagar 332 € al Bartrina per a fer-hi activitat, tenint
en compte que ja reben una subvenció àmplia de l’Ajuntament. Ens diuen que és la via, que si so
ens estaríem fent trampes. (Són vies diferents).
Preguntem si s’ha fet alguna previsió de l’any Eduard Toda. Caelles: que es lligarà amb les
escoles i que el Marc Ferran, director de Museus ho coordinarà.
Edgar: pregunta si la Declaració del Parlament en tema d’habitatge i pobresa energètica es
reflectirà en els pressupostos de l’Ajuntament.
Preguntem sobre l’estat del desnonament que hi ha hagut al Barri Gaudí: la regidora no sabia com
havia anat i que ja estava en mans dels tècnics i que estem adherits a una alerta que els posa en
contacte amb el jutjat.
Demanem de treure els retrats dels alcaldes franquistes i altres símbols: se’ns diu que això ha

d’anar a la Junta de Portaveus (riota general)
Marta: Informar que a la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Dolors Sardà em va
contestar -a mitges- a la pregunta sobre el Projecte de PATI l'AMPA de la Vitxeta. D'aquí uns dies,
em va dir, m'ho passarà per escrit però el resum és el següent:
-Durant les vacances de Nadal es van reunir amb la direcció i la presidència de l'AMPA per valorar
la viabilitat del projecte. En boca de la Dolors, se'm diu que ni la direcció ni l'actual presidència
acaben de veure clar el projecte....i que, a més, hi ha una crisi interna dins l'AMPA entre famílies
partidàries del projecte i famílies que no...
-L'Ajuntament no fa cap aportació econòmica al projecte però que estan a l'espera de la valoració
dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament en relació a homologació de material i responsabilitat civil.

Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics 18/01/2016 (Mariona, Edgar
i XaviA)
1/ Aprovació de l’acta anterior: Aprovada
2/ Servei d’Aprovisionament, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la renovació de preus del
contracte del subministrament d'energia elèctrica en baixa tensió superior als 10 kw de
l'Ajuntament:
Preguntem què passaria si aquesta mateixa condició no s’aprovés per Ple per saber si estaríem
incomplint un contracte. Preguntem per què ho votem, doncs, demostrant així que les comissions
no tenen interès per a la ciutadania. L’Enrech respon que les comissions són INFORMATIVES i no
decisòries. Ens diuen que el contracte d’energia elèctrica són amb Gas Natural i que ens costa
6.000.000 € cada any. NO HI VOTEM
3/ Assessoria jurídica
Sobre el preu del transport públic urbà de passatgers: hi ha dues targetes bonificades: famílies
monoparentals i famílies nombroses.
Això ha de passar per la Comissió de preus de Catalunya que depèn de la Conselleria d’Indústria i
Comerç. Diem que això ja ha estat aprovat en Consell d’Administració i no veiem sentit a tornar-ho
a votar. NO HI VOTEM
4/ Assessoria jurídica
Quant a pertànyer al Consorci del Camp de Tarragona. HI VOTEM SÍ
Preguntes que hem fet:
–quina és l’empresa que ha fet un estudi per veure el creixement de la campanya de Nadal en
relació a l’any passat, per què cal i quan ens costa. Caelles: és la empresa que ho munta, l’estudi
va inclòs al pressupost, també l’anàlisi de rendibilitat. Quan l’agència ho tingui ens donaran la
resposta.
–Preguntem per les dues rotondes noves de la Carretera de Cambrils que es construeixen a finals
de febrer. Ens diuen que els cost l’assumeix la Generalitat i l’Ajuntament només es planteja pagar
el carril bici, però més endavant.

Acta Consell general Doctor Frias 22/01/2016 (Marta)
Assistents: Montse Vilella (Presidenta), Pere Líndez (Director), Damián (C's), Raimon Ferré (PSC),
Anna (Salut Pública – Generalitat), Joan Guix (ERC), Marta Llorens (CUP), Serveis Jurídics de l'
Ajuntament.
1. S'aprova l'acta de la sessió anterior.

2. S'aprova la proposta de pressupost i de la plantilla per a l'exercici 2016 amb els vots a favor
de: Montse Vilella, Anna, Joan Guix i Raimon. Marta Llorens s'absté en tant que és una proposta
i en perspectiva de la dissolució de l'Institut Dr Frias i de la destinació d'aquesta partida quan es
dissolgui aquesta entitat jurídica.
La partida pressupostària augmenta un 14%, això suposa un augment de 10.900 euros. Dins
d'aquest càlcul hi ha les retribucions al personal i també inclou l' 1% d'augment de sou al catàleg
de RLLT. Hi ha un lloc que fins ara no es cobria, està cobert en el catàleg però sense dotació
econòmica. El Joan Guix pregunta si aquest lloc de feina es podria substituir per una altra
categoria que seria més efectiva en les tasques que ara s'estan desenvolupant; més dedicades a
Salut Pública i Medi Ambient que no pas Salut mèdica. Es proposa una titulació de tècnic. Aquesta
esmena queda només com una proposta a l'aire.
3. Informació sobre l'extinció de L'Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias i integració dels seus
recursos i servei en l'organització ordinària municipal.
S'informa que es donarà comptes a la propera CISP del dilluns vinent.
El procés de dissolució serà el següent:
1) Presentació de l'APROVACIÓ INICIAL DE LA DISSOLUCIÓ
2) Temps d'EXPOSICIÓ PÚBLICA i PERÍODE D'AL.LEGACIONS
3) Al Ple del 29 de gener S'APROVARÀ LA PROPOSTA INCIAL. Si no hi ha al.legacions
posteriors, automàticament es passarà a la dissolució de Dr. Frias.
*Les treballadores de Dr Frias (3 persones) passaran a ser PERSONAL LABORAL FIX amb tots
els drets i antiguitats. A més, la Presidenta afegeix que ahir va signar la documentació que es
referia al pagament de productivitats que encara no se'ls havia fet efectiu.
4. INFORMACIONS
La Presidenta informa que es dissoldrà Dr. Frias com a ens jurídic amb el seu NIF corresponent.
D'altra banda, però fer memòria, es passarà a proclamar «ANY DR FRIAS» el proper 2017. S'està
començant a treballar amb un grup de persones tal com Dr. Prats, Dr. Salas, Pere Líndez,
Acadèmia Història de la Medicina, Fundacions relacionades amb el món de la Nutrició, Col·legi de
Metges...però tot està molt embrionari. Se'ns informarà més endavant.
Suggeriment del Joan Guix: Que també s'entri en contacte amb el Centre de Recerca d'
Antropologia Mèdica. - Josep Maria Comellas5. PREGUNTES
L'Anna, representant de Salut Pública de la Generalitat al consell, pregunta si el Conveni que es té
entre Dr Frias i la Generalitat canviarà ara que s'haurà de fer amb l'Ajuntament. No hi haurà cap
canvi, respon la presidenta: es manté sense variacions.
6.APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA REUNIÓ
7. Assistència de les treballadores de Dr Frias a la reunió per tal de donar-los coneixement de la
seva incorporació a l'Ajuntament. Les treballadores han agraït al Consell la decisió ja que era un
canvi que demanaven des de feia temps i que s'han sentit, sempre, escoltades per tots els grups
municipals. Ho han agraït de manera insistent.

Premsa:
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:
http://cupreus.cat/?p=866
Emetem un vídeo respecte a tot el que fa referència a pressupostos.

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

