INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
(06/07/15 – 10/07/15)
Reunions realitzades:
–

Junta Portaveus: Es constitueix la Comissió d'Honors i Distincions per distingir l'entitat REUS
CLUB DE MAR.
PSC, C's i ERC, en espera d'estudiar la nostra proposta de funcionament, aproven la proposta
del govern, fins a la modificació del Reglament Orgànic de l'Ajuntament. PP, ARA i CiU en
contra de la nostra proposta perquè no volen eliminar els precs i preguntes del Ple.
La proposta del funcionament del govern consisteix en que cada Grup Municipal pot presentar
dues mocions al Ple i els precs i preguntes en proporció a la representació del plenari.
La proposta de la CUP -que hem fet arribar als grups- consisteix en:

–

Pacte Salut: No hi ha ordre del dia de la reunió.
La regidora Vilella diu que la premsa entrarà a gravar imatges de la reunió. La CUP proposem
de votar sobre aquesta qüestió, ja que, considerem que això és una reunió de treball i no
coneixem el motiu de la convocatòria. Se vota que la premsa no entri. El govern diu que no ha
convocat la premsa. Posterioment, la premsa ens diu que han rebut convocatòria per part de
l'Ajuntament.
CiU diu que la intenció de la reunió és fer un acord de mínims en defensa de la salut a la
ciutat.
Des de la CUP recordem que durant el mandat anterior el govern i d'altres partits han votat en
contra de totes les mocions que hem presentat en defensa de la sanitat, així com, en contra de
celebrar un Ple extraordinari sobre aquesta qüestió. També critiquem que no hi a haver acord
amb CiU en les converses prèvies al govern sobre aquest tema. També denunciem que
constantment CiU ha posat obstacles per poder accedir a informació sobre les empreses
sanitàries municipals. Per últim, diem que no hi ha cap proposta sobre la taula per iniciar la
reunió.
CiU diu que ERC sí que té una proposta. La seva proposta es centra en que els treballadors se
senten malament pel judici mediàtic en el que estan sotmesos, que s'ha de defensar la qualitat
assistencial, la referencialitat universitària... i, per últim, que els partits polítics han polititzat
l'Hospital.
Vist l'ambigüitat dels plantejaments, des de la CUP diem que si aquest Pacte ha de servir
quelcom s'ha de vesar en un seguit d'acords d'acció en la gestió de les empreses i en la
planificiació de les polítiques de salut. Per aquest motiu, diem que farem una proposta de
punts de treball per debatre-ho.
CiU diu que l'actitud de la CUP és “negativa i frontal” en aquesta reunió, i que “això demostra
la manca d'actitud per treballar una qüestió tant important com aquesta”. Responem que retiri
aquesta afirmació, quan CiU durant aquests quatre anys s'ha dedicat a mantenir l'estructura i
dinàmiques de la gestió de les empreses de l'anterior govern i donava suport a Josep Prat.
Decidim abandonar la reunió vist la manca d'utilitat d'aquesta reunió.
La CUP enviarà la seva proposta a tots els grups municipals, ja que desconeixem qui gestiona
aquest espai de debat. Si els grups municipals volen debatre sobre una proposta, hi tornarem.
Si la reunió només ha de servir per signar un document buit de contingut per fer la foto, no hi
tornarem.

–

Comissió Informativa Urbanisme:
Ampliació de terrenys del cementiri: Segons legislació, la gent del Privée se'ls va proposar que
compressin uns terrenys al Cementiri per tal que els seus locals de la C-14 puguessin fer unes
ampliacions i obrir un ramal i millores a la C-14. Per compromís contret amb aquest negoci el
govern actual està a favor de cumplir amb l'empresa Privée. Estava regularitzat com un negoci
d'hosteleria sense ternir-ne llicència, amb el canvi es regularitzaria com a activitat relacionada
amb la prostitució. S'ha aprovat, la CUP en hem abstingut.
Centres de culte: nova proposta de regularització atès que si no caldrà continuar amb l'anterior
que és molt laxa. Limitació que proposa l'Ajuntament és la següent: per a centres de culte

–

ubicats en centres urbans habitats proposen 100m 2 i 90 persones i per a zones industrials i de
serveis la limitació que proposen és de 250m 2 i 200 persones i a més a més un espai entre
centres de culte de 250 metres; en casos concrets es tractarien en casos especials. La CUP
s'ha abstingut, només vots a favor CiU. La CUP ha fet una sèrie de preguntes sobre la
denegació del permís per una mesquita al barri Juroca que no ha rebut resposta per part de
presidència de la comissió ja que deien que no tenien la informació.
Wi fi: proposen que de la Plaça Llibertat al Carrilet hi hagi connectivitat a la xarxa,
posteriorment arribarà als barris. És un acord amb una empresa que gestiona això ja que
l'Ajuntament de Reus en un tracte de quid pro quo i com a moneda de canvi l'Ajuntament faria
servir per ala promoció de Reus aquesta empresa. A les preguntes de la CUP sobre aquest
assumpte,l'Ajuntament respon que hi ha previst un concurs públic, a banda l'Ajuntament
sondejarà els serveis que ofereixen algunes empreses previ a aquest concurs. CUP ( i C's)
han estat d'acord en que la xarxa wi fi hauria d'arribar a barris amb risc de fractura digital, la
CUP a més comenta que a més que en tot cas és en lloccs amb problemàtiques socials on
hauria de començar aquest programa. S'aprova amb l'abstenció de la CUP
Modificació dels estatuts del Consorci d'Aigües: s'aprova amb el vot favorable de tothom, ho
gestionarà l'Ajuntament l'Ajuntament de Manresa, s'aprova per unaminitat.

–

Comissió Informativa Economia: S'ha aprovat tot. Al marge de la ratificació dels estatuts del
Consorci LOCALRET i d''un recurs que afecta a la compatibilitat laboral d'un funcionari de
l'Ajuntament, els altres punts fan referència a correccions de preus i tarifes de la recollida
penumàtica i de l'aparcament públic del Pallol. La CUP ha demanat un informe mensual amb
els decrets endreçats cronològiament, a partir de l'octubre estarà a l'intranet. Que passarà amb
totes les instàncies presentades que no s'han respòs, l'Enrech s'ha fet l'orni i comenta que s'ho
mirarà. Com estava el tema de Canal Reus, en aquests 5 mesos s'ha anat trampejant el tema

–

Comissió Informativa Persones: A manca de documentació necessària per votar en
consciència el que es demana a cada punt de l'ordre del dia les representants de la CUP opten
per l'abstenció en tots els punts, ja que feien referència a convenis o prórrogues d'aquests dels
que no es tenia cap memòria ni informació necessària per fer-se'n una idea del que suposa
cada punt en el dossier que prèviament poden veure els membres dels grups municipals
(plans educatius d'entorn, projecte Aula Oberta, adhesió a la xarxa d'habitatges, l'Agència
d'Habitatge de Catalunya, el conveni de col·laboració amb l'associació ACRA i el conveni de
col·laboració amb Càritas Interparroquial de Reus). Es va votar a favor de la fixació dels preus
públics per als serveis de les escoles bressol municipals durant el mes d'agost, entenent que
era una petició dels pares que utilitzen aquest servei. Presidència es va compromete a fer
arribar al documentació amb uns quatre dies d'antel·lació per tal que els grups municipals
puguin estudiar-se els punts de l'ordre del dia.

Reunions previstes:
–
–

Junta Portaveus – 13 juliol
Ple – 13 juliol
Actes on som convidats:

–
–
–
–
–

Festes de Barri Mare Molas – 8 juliol
Actes Centro Cultural de Andalucía – 10-12 juliol
Estrena curmetratge Solo puede quedar uno – 11 juliol
Festes Urbanització El Pinar – 11 i 12 juliol
Festes Barri Pastoreta – 10 i 15 juliol

Comentaris:

–

Convoquem, realitzem i difonem roda de premsa per presentar la proposta de reforma del Ple i
la Junta de Portaveus, valorar la reunió del “Pacte per la Salut” i explicar mocions per al proper
Ple Ordinari: http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-planteja-una-reformulacio-en-el-funcionamentde-lajuntament

