
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(21/07/14 – 25/07/14)

Reunions realitzades :

– Comissió Especial Polítiques Habitatge Social: El respresentant no hi assisteix per motius
d'agenda.

– Grup SAGESSA: El respresentant no hi assisteix per motius d'agenda.

– Pacte Nacional pel Dret a Decidir : Ens conviden a participar en una reunió informativa sobre
la Plataforma. Informen de noves adhesions. Estan preparant actes en motiu del tricentenari. 

– Comissió  Informativa  Serveis  Urbanisme:  S'informa de  diferents  multes  per  tinença  de
gossos. Llicències d'obres per a fer habitatges unifamiliars. Proposta de modificó puntual del
Pla  General  d'Ordenació  Urbanística  al  solar  que  fa  cantonada entre  l'avinguda  Onze  de
Setembre i carrer General Moragues, per fer una canvi d'usos, on hi haurà zona comercial
(baixos) i zona residencial (dos blocs de pisos). Informen que Tallers Baix Camp ha guanyat el
concurs de manteniment de zones verdes (només “males herbes” que abans ho feia Brigades).
Informen que les esmenes al Pla de Mobilitat que vam presentar fa quasi dos anys ja han
passat  el  fitre  de l'Ajuntament  i  Serveis  Territorials,  i  que en breu,  faran públic  el  resultat
d'aquest procés. L'Ajuntament continua sense voler arrencar les planques franquistes de les
façanes dels edificis. Tralladem una consulta d'un ciutadà sobre les competències que té la
Guàrdia  Urbana  en  matèria  d'urbanisme,  davant  el  tancament  de  diferents  terrasses
d'habitatges. Ens informen que hi ha silenci administratiu a la seva petició. 

– Comissió  Informativa  Serveis  Econòmics :  40.000€  per  fomentar  les  iniciatives  per  la
rehabilitació del patrimoni i la millora del paisatge urbà. Informen sobre el seguiment trimestral
dels acords del Pla d'Ajust. S'aprova la prorròga del contracte amb Gas Natural pel consum
elèctric  dels  edificis  municipals.  Preguntem  sobre  el  cost:  és  de  7M  d'euros  aproximat.
S'aprova la creació d'un Pla d'Ocupació de 33 places, que cobraran 850€ al mes. El SOC
traslladarà a l'Ajuntament un llistat de candidats, i aquest, els seleccionarà. Sol·licitem l'informe
d'interventor,  la  facturació  de  l'Ajuntament  per  àrees  i  els  models  347  d'Hisenda  i  d'altra
documentació  per  tal  que  abans  de  l'octubre  ens  el  lliurin  per  fer  anàlisi  de  la  gestió.
Preguntem a la Regidora de Guàrdia Urbana sobre la consulta ciutadana comentada en el
punt anterior. Ens respon que intentaran donar-li resposta.

– Comissió Informativa Serveis Persones :  S'aprova un protocol del contracte programa de
serveis socials entre Ajuntament i Generalitat,  que queda en suspens a causa de l'informe
negatiu  de  l'interventor.  Quan  l'interventor  esmeni  el  document  i  l'envii  a  la  Generalitat,  i
aquesta l'aprovi, s'aprovarà definitivament. Aprovació del preu públic del material que es ven a
la  botiga  de  cultura.  Preguntem  sobre  els  proveïdors  i  d'altres  qüestions  i  els  regidors
competents no ens saben respondre cap de les preguntes. S'aproven els preus públics de les
activitats dels centres cívics municipals de l'octubre al desembre del 2014. S'intenten mantenir
els preus, tot i que hi pot haver alguna pujada en algun curs, en funció de la contractació,
assistència  d'usuaris  i  usuàries...  Preguntem de  nou sobre  la  campanya antirumors  de la
immigració  que  se  va  aprovar  al  Ple  i  no  s'ha  portat  a  la  pràctica.  Responen  que  ho
traslladaran a la regidora que no hi és present. Recordem que l'alcalde no ha respost sobre
com  afrontarà  els  acords  de  la  moció  que  vam  presentar  sobre  la  memòria  històrica.
Necessitem una  resposta  perquè  ja  hi  ha  famílies  que  s'han  interessat  per  plantejar  una
demanda als jutjats. El PSOE pregunten sobre l'informe en relació a l'empresa Giravolt que
vam demanar la CUP. Recordem que fa més d'un any i mig que estem esperant resposta al
respecte.

– Junta Govern Local : S'aprova la gestió de l'Escola d'Adults Marta Mata per part de l'IMFE
Mas Carandell. Es realitzen diferents encàrrecs de gestió a empreses municipals i fundacions



d'INNOVA  per  la  gestió  de  serveis  municipals.  S'aproven  els  diferents  punts  tractats  i
comentats anteriorment en comissions informatives.

Reunions previstes:

– Reunió comissió Dia Internacional Discapacitat – 29 juliol

Actes on som convidats:

– Estrena documental “Un país normal” - 23 juliol
– Inauguració Fira de Sant Jaume – 25 juliol
– Festes Urbanització Mas Carpa – 6 i 7 setembre
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :

– Enviem nota de premsa sobre l'assemblea de programa electoral i llistes realitzat la setmana
anterior.
  


