INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
(13/07/15 – 17/07/15)
Reunions realitzades:
–

–

Junta Portaveus: La CUP presenta l'esmena del PSC en relació a la moció que demana la
derogació de l'ordanança de civisme i un acord final d'aquesta moció (obrir un procés
participatiu al voltant de l'articulat d'aquesta ordenança). Fem retirar dels acords de la Junta
General de Reus Serveis Municipals (antiga INNOVA) el suport i i vist i plau a la gestió dels
antics consellers en el moment de cessar-los del seu càrrec. A la Junta de portaveus es
decideix donar dues concessions honorífiques municipals: a l'Institut Domènech i Muntaner i a
l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Reus. S'escolten les esmenes dels diferents grups municipals,
en d'altres paraules es fa la prèvia del ple.
Ple:
- Serveis Generals i econòmics: davant la manca d'informació i transparència en alguns dels
punts de l'ordre del dia del ple (bàsicament aquells referents a les comissions informatives) la
CUP decideix abstenir-se de tot un seguit de punts que feien referència a canvis de tarifes del
pàrquing del Pallol, revisió de preus de recollida de residus i pneumàtica, plans educatius
d'entorn, el projecte Aula Oberta, els preus de l'Escola Bressol Lligabosc pel mes d'agost,
l'adhesió a la Xarxa d'habitatges d'inserció pel 2015, la pròrroga del conveni de col·laboració
amb l'Associació ACRA i un altre conveni de col·laboració amb Càritas.
També s'abstè en el punt que fa referència a la revisió del Pla general d'ordenació que afecta
als centres de culte a l'espera de la concreció del pla que hi ha previst d'implementar el proper
any, ja que per bé que en certa manera en regula l'ús d'aquests espais, marca una línia
ideològica en la que no s'acaba de separar allò que és públic i privat i dóna peu a
normativitzacions interessades en el futur (llegeixis com en el debat de l'ordenança de
civisme).
- Pel que fa a les mocions que van presentar els partits:
a) Després d'un cert rebombori (en part causat per les mancances en la gestió del ple i del que
la CUP n'ha presentat una proposta alternativa de funcionament) es va aprovar l'entrada a
l'AMI (ERC, CUP, CiU i Ara Reus).
b) Les dues mocions que va presentar la CUP van ser aprovades: la derogació de l'ordenança
de civisme amb el suport d'ERC, PSC i ara Reus, després que el regidor Enrech insinués que
existien interessos espuris per part de la CUP per demanar-ne el derogament fet que va
provocar un altre enrenou a la sala... . També es va aprovar la targeta resident per als
ciutadans de Reus que viuen en zones afectades per les zones blaves. A nivell global es pot
dir que la CUP va marcar amb aquestes dues mocions bona part de la línia discursiva i
mediàtica del ple del passat 13/07/2015.
c) Ciutadans va presentar dues mocions, una que demanava que els municipis es quedessin
un percentatge més elevat de l'IRPF i de l'IVA que vam votar contràriament a l'entendre que el
que cal és un model d'hisenda propi a partir d'un nou estat, aquesta moció es va aprovar amb
una esmena de CiU; l'altra moció que van presentar C's sobre el deute de la Generalitat amb
la ciutat de Reus, s'hi va votar a favor per part de la CUP amb l'incís per part de la CUP que
aquest deute que té la Generalitat és causat per la relació entre estat i l'administració de la
Generalitat.
d) El PSC per la seva banda va presentar una moció en relació als embargaments dels ajuts
socials municipals que dicta el Ministeri, s'hi vota a favor i surt acceptada la moció amb els
únics vots en contra del PP; el PSC va presentar una altra moció per a la creació d'un banc
municipal de llibres de text, la CUP se n'absté a partir del raonament que presenta
inconvenients de caire educatiu i logístic i també a partir de la proposta que el que cal és la
creació d'un fons social i de recursos.
e) ERC: apart de la de l'AMI va presentar una altra pel foment de l'ocupació juvenil i en risc
d'exclusió social, a la qual s'hi vota en contra per entendre que més que programes nous, cal
optimitzar els ja existents a la ciutat de Reus, com ara el Mas Carandell i dotar-los de més
recursos.
f) PP: van presentar-ne una que reclamava el deute de la Generalitat a l'Hospital Sant Joan de

Reus a la que hi vam votar favorablement i es va aprovar. El PP en presenta una altra en
relació amb la petició d'un contracte entre l'Ajuntament i Canal Reus, la CUP hi vota en contra
al creure que el que cal és establir un conveni (com de fet havia sigut fins a l'any 2014) ja que
dota de més eines de seguiment per part de la institució i permet una gestió més compartida.
g) Ara Reus: en va presentar una sobre la promoció dels museus de la ciutat que el GM de la
CUP va considerar que significa únicament una reproducció de l'imaginari burgès local i per
aquest motiu s'hi va votar en contra.
Enllaç de dos regidors fent una valoració del ple: https://youtu.be/_MWaoBU0scQ

–

Junta General SECOMSA (empresa pública Consell Comarcal Baix Camp): Votem en contra
de tots els punts de l'ordre del dia, ja que no podem participar als consells d'administració de
les diferents empreses, en ser exclosos per part del govern de CiU, PSC i ERC.
(http://reus.cup.cat/noticia/el-consell-comarcal-exclou-la-cup-del-consell-dadministracio-de-lesempreses)

–

Ple Consell Comarcal: Aprovem per unanimitat l'acta del Ple de constitució del Consell.
Votem en contra del nomenament del gerent, no per la persona que ostenta aquest càrrecs,
sinó per mostrar el nostre rebuig a la forma d'organització vertical, jerarquitzada i gerencial de
la institució.
Votem en contra de l'organigrama del Consell Comarcal ja que s'exclou a la CUP de participar
en diferents organismes autònoms.
Votem en contra de delegar competències del Ple a la Junta de Govern Local, ja que veient la
dinàmica de funcionament del Ple (la reunió dura mitja hora) creiem que els punts de les
competències que se deleguen se podrien tractar directament al plenari, tot millorant en
transparència i informació.
Votem en contra de les remuneracions dels càrrecs electes al Consell Comarcal. Creiem que
la participació al Consell Comarcal no s'hauria de remunerar.

Reunions fetes:
a) Ens reunim amb representants de l'associació ALAQSA (Palestina), ens expliquen algunes
accions que tenen pevistes de cara el mes d'agost i els orientem per a que demanin els
permisos pertinents per fer les activitats i els facilitem informació del Casal DPT per establir
sinèrgies de treball.
b) Ens reunim el dimarts a la tarda amb una associació al barri Fortuny on ens expliquen la
degradació urban´çinista que pateix el barri, l'habitatge, les drogues. Demanarem a la Cup
un inventari dels pisos ocupats demanarem a l'Ajuntament quina és la seva postura al
respecte.
c) Reunió amb comitè d'empresa municipal: ens traslladen la preocupació pel funiocnament
del dia a dia de l'empresa així com diversos aspectes relacionats amb el propi servei a la
ciutadania.
d) Establim contactes amb la premsa per establir des d'inici de mandat una línia comunicativa
pròpia.

Actes on som convidats:

–
–
–

Festes Barri Pastoreta – 10 i 15 juliol
Esmorzar refugiats saharuís a l'Ajuntament – 15 juliol
Excursió al riu Brugent – 19 juliol

Comentaris:
–

Realitzem nota de premsa de resposta a la roda de premsa del govern municipal, tot avisant
que l'acord del Ple consisteix en derogar l'ordenança del civisme, i no sols en modificar-la:
http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-avisa-al-govern-que-no-faci-trampa-amb-la-derogacio-delordenanca

–

Realitzem nota de premsa denunciant l'exclusió del grup comarcal de la CUP dels consells
d'administració de les empreses del Consell Comarcal: http://reus.cup.cat/noticia/el-consellcomarcal-exclou-la-cup-del-consell-dadministracio-de-les-empreses

–

Realitzem nota de premsa explicant que hem retornat les targetes d'aparcament dels regidors:
http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-renuncia-de-nou-les-targetes-daparcament-als-regidors

–

Participem en la concentració que fa CCOO davant de l'Ajuntament per denunciar les males
pràctiques per part de l'empresa que porta la subcontractació de la neteja a la ciutat de Reus
(FCC) i en fem nota de premsa.
http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-aposta-la-remunicipalitzacio-del-servei-de-brossa-millorar-latransparencia-qualitat

