
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(29/06/15 – 03/07/15)

Reunions realitzades :

– Junta de Portaveus : Es tracten els punts de l'ordre del dia del Ple. Ens queixem que les
esmenes -o altrament dit acords entre CiU i Ciutadans- no han estat comunicades en temps i
forma. 
Demanem  explicacions  sobre  el  decret  7257  que  possibilita  que  el  regidor  Enrech  no
assumeixi responsabilitat patrimonial, per tal de fer compatible la seva tasca de regidor amb la
seva tasca professional. 
Demanem  explicacions  sobre  les  diferents  operatives  policials  relacionades  amb  el  Cas
INNOVA. L'alcalde qüestiona l'actual advocat que defensa els interessos de l'Ajuntament en
els processos judicials. 
El vice-secretari planteja la proposta que les actes dels plens siguin en vídeo i en paper només
hi hagi els acords presos.
Apareixen dubtes sobre l'organització interna del govern. El govern pren el compromís d'anar
explicant  progressivament  a  Junta  de  Portaveus  la  clarificació  de  competències  del  nou
organigrama, així com dinàmiques dels òrgans de l'Ajuntament.

– Ple  Extraordinari  Organització  Interna  Ajuntament :  Es  realitza  el  Ple  i  s'aproven  les
següents qüestions:

1.- Apovació acta anterior (hi votem a favor)
2.-  Nomenament  provisitonal  i  transitori  del  gerent  de  Serveis  Generals  (hi  votem en  
contra). Denunciem l'estructura gerencial de l'Ajuntament i l'estructura jeràrquica.
3.-  Constitució  grups  municipals,  portaveus  i  portaveus  adjunts  (no  es  vota).  A partir  
d'ara, David Vidal serà el portaveu del GM de la CUP i Marta Llorens la portaveu adjunt del 
GM de la CUP. Aquesta designació és a efectes de participar a la Junta de Portaveus. Al 
Ple els sis regidors es repartiran les intervencions del Grup Municipa.
4.- Periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local (hi votem en contra). 
Sol·licitem que els Plens se facin a la tarda per facilitar la participació de la ciutadania.  
Denunciem que la Junta de Govern Local manté un seguit  de competències,  quan el  
govern se va comprometre a reduir a la mínima expressió la JGL. L'Alcalde respon que així
serà. 
5.- Establiments i composició de les comissions informatives i de la Comissio Especial de 
Comptes (hi votem a favor).
6.-  Règim retributiu i de dedicació dels regidors (hi votem en contra): Denunciem que els 
sous dels regidors i les dietes són desorbitades.
7.- Establiment del lloc de treball de gerent de Serveis Generals (hi votem en contra):  
Reconeixem la tasca desenvolupad aper l'actual gerent, però ens oposem al seu sou i als 
arguments ja donats en el punt 2 d'aquest informe.
8.- Establiment d'altres llocs de treball en la modalitat de personal directiu (hi votem en 
contra).  El govern s'escuda en que s'han reduit  aquests càrrecs.  Denunciem els sous  
desorbitats i en la necessitat que aquestes tasques siguin assumides per treballadors de 
l'Ajuntament.
9.- Plantilla personal eventual (hi votem en contra). Critiquem el canvi de la proposta inicial 
a  la  definitiva  del  govern  i  ens  plantegem  si  aquest  canvi  es  deu  a  la  necessitat  
d'aconseguir vots per aprovar les diferents propostes del Ple. Recordem que l'assessor de 
la CUP tindrà el sou limitat tal i com marquen els estatuts i denunciem els sous desorbitats 
(que han augmentat respecte 2011-2015) dels assessors.
10.- Dotacions econòmiques als grups polítics municipals (hi votem en contra) Critiquem 
que se tracta de quantitats desorbitades i que a més, en passar de 5 a 7 grups municipals, 
s'augmenta  la  partida de forma considerable.  Recordem que igual  com en el  mandat  
anterior, farem públic la gestió d'aquests diners.



Reunions previstes:

Actes on som convidats:

– FESTA MAJOR 
– Festes de Barri Mare Molas – 8 juliol
– Festes Urbanització El Pinar – 11 i 12 juliol

Comentaris :

–


