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

(31/08/15 – 06/09/15)
–

Comissió ordenança de civisme.
Durant la reunió el partit de govern informa que cal una ordenança de civisme de cara
al futur però que cal reformular l'actual a partir d'un procés participatiu obert a la
ciutadania. Al respecte, el representant de la CUP va remarcar que les diferències són
de fons ja que la nostra aposta és per un nou model de convivència en que l'eix central
no ha de ser les sancions ni l'estigmatització d'una part de la societat.
Al respecte es va fer roda de premsa el mateix dilluns, aquí en teniu la nota de premsa
relacionada:
http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-proposa-impulsar-un-nou-model-deconvivencia
Aquí en teniu un article d'opinió: http://reusdigital.cat/noticies/opinio/un-nou-model-deconvivencia

–

Ple municipal: fem una roda de premsa manifestant el nostre punt de vista respecte a
la Diada: http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-demana-que-lajuntament-es-posicioni-el28s-cap-la-ruptura-amb-lestat

–

Previ al ple el GM de la CUP fa una roda de premsa per presentar la la seva postura
davant del ple del divendres: en aquest ple s'hi presenta una declaració en motiu de la
Diada i del 27S en la que emplacem als altres grups a obeir la ruptura amb l'estat
espanyol en cas que així ho diguin les urnes, una moció demanant la retirada del
requisit de portar dos anys empadronats a Reus per rebre ajudes i beques i finalment
una segona moció que va caure el ple anterior i que posa un calendari per a la reforma
del ROM i del Reglament de Participació per tal de fer entrar a la ciutadania a la vida
municipal.
Ple: Prèvia: queixa de C's a causadel retard en la informació relativa al ple, causat per
la caiguda del sistema informàtic el dia anterior.
1: Aprovació d'actes dels dies 30/06/15 i 01/09/15: unaminitat.
2: Informació de l'alcaldia
3: Donar compte de decrets de l'alcaldia
4:Alcaldia. Ratificació del decret de nomenament dels membres de la comissió de
delimitació:
5:Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organisme i entitats: hi
votem en contra però prospera
6:Nomenament del Gerent-coordinador de Serveis Econòmics:hi votem en contra però
prospera.
7: Nomenament del Gerent-coordinador de Serveis Territorials: hi votem en contra
però prospera. En aquests dos punts ens hi manifestem en contra perquè no creiem en
la proposta gerencial i jeràrquica del funcionament de l'Ajuntament de Reus.
8 Concessió Menció Honorífica Municipal a l'entitat esportiva reus Club de
Mar:s'aprova per unaminitat.
9 Intervenció. Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici
2014: ens abstenim i prospera la moció
10. Assessoria Jurídica. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Reus
i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per al desenvolupament de projectes de
ciutats intel·ligents: La CUP vota que no perquè quan es va exposar el conveni es va
comentar que era perquè havia simplement bona relació amb CiU de Sant Feliu, també
perquè no entenem una partida dedicada a uns panells informatius quan es podria

dedicar a millorar el sistema de transport a reus. Hi votem en contra però s'aprova.
11. Assessoria Jurídica. Aprovació de les festes locals de Reus per a l'any 2016. Es
vota a favor i s'aprova.
12. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits del
pressupost de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms. Ens abstenim atès que
una part servirà per pagar la paga doble endarrerida dels treballadors de l'any 2012,
però estem en contra de la redistribució de tasques feta en el seu moment (es licitaran
unes obres, ho vam passar per la plataforma virtual).
13. Intervenció. Donar compte de l'informe de seguiment trimestral a data 30/06/15
sobre el Pla d'Ajust previst al RDL 4/2012.
14. Recursos Humans. Compatibilitat d'una treballadora de l'Ajuntament que vol
compatibilitzar amb una altra feina: informe favorable dels serveis jurídics. S'aprova.
15. Medi Ambient. Desestimació recirs de reposició contra la sanció per infracció de la
normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos. Fem la reflexió que més
que imposar denúncies desorbitades als sancionats, caldria aplicar polítiques de
pedagogia i fer entendre que els animals són alhora educats per les persones que en
tenen propietat. Ens abstenim i prospera la proposta.
16. Medi Ambient. Imposició de sancions per infracció per infracció de la normativa
sobre tinença d'animals potencialment perillosos. Ens abstenim i prospera.
17. Benestar Social. Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de tarragona i el Col·legi
d'Enginyers Industrials de tarragona per al projecte de visites i preauditories
energètiques bàsiques en llars de persones amb situació de vulnerabilitat econòmica:
hi votem a favor però creiem que cal afrontar el problema d'arrel més que anar fent
d'apagafocs, també mostrem desconcert pel fet que mentres es fan mesures paliatives
d'aquest tipus, l'Ajuntament de reus va imposant sancions impossibles d'assumir per a
economies precàries.
18 Moció de C's, sobre la problemàtica de la prostitució a l'avinguda de Salou. Hi
votem en contra perquè no estem d'acord amb el procediment ja que es parteix d'una
manca d'anàlisis ja que se saben d'estudis que molta gent que fa ús d'aquests serveis
són de fora de Reus, cosa que estigmatitzaria més el barri, a més el 2013 un estudi de
la URV conjuntament amb la UdL que l'estigmatització no és solució ja que simplement
problematitza més la situació. A més hi falta un treball en comú amb col·lectius
feministes i les mateixes professionals del sexe. Hi votem en contra però prospera la
moció.
19. Moció de C's, per a l'actualització i ampliació de la pàgina web municipal. Fan 11
punts de millora del web municipal prou dispars entre si. Prospera la moció amb el
nostre suport.
20. Moció d'ERC, per a l'elaboració d'una ordenança de protecció, benestar i
convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana que substitueixi l'actual
Ordenança de tinença d'animals. Fan la proposta de la creació d'una ordenança de
protecció i convivència amb la fauna urbana. La comissió animalista de la CUP havia
proposat dos acords més sobre aquesta moció, per una banda la creació d'un consell
assessor permanent amb la participació d'entitats animalistes i tècnics i per altra banda
una auditoria per establir comptes clars respecte a les partides destinades als animals
a Reus. S'accepten els dos acords més que hi proposem. S'aprova per unaminitat.
21. Moció d'ERC, per conformar el sistema municipal de biblioteques. Volen instar als
grups a dinamitzar la posada a punt de la Biblioteca Pere Anguera inclòs en un
projecte global per incorporar-la al Sistema de Lectura Pública, per fer la funció social
que li correspon. S'aprova per unaminitat.
22. Moció d'Ara Reus, per la implantació de sistemes farmacològics que eviten la
proliferació de coloms. Es demana la implantació d'un sistema de castració química
de la colònia de coloms a la ciutat de Reus. Es vota a favor, seguint les indicacions de

la comissió animalista, s'aprova per unaminitat.
23. Moció d'Ara Reus, per la instauració d'un nou model de gestió pel subministrament
en règim d'arrendament de l'enllumenat de Nadal. Queda posposada per més
endavant, a manca de concretar un redactat en el que s'hi estigui d'acord.
24. Moció de la CUP, per eliminar el requisit de dos anys d'empadronament per accedir
als programes de l'Ajuntament de Reus. La CUP fa denúncia de
Hi plantegem 2 acords que es voten per separat, un primer en el que es demana la
retirada de les restriccions a les ajudes per a menors d'edat i un altre en el que es
demana el mateix per a majors d'edat. El posicionament general dels altres partits,
apart d'ERC i del PSC és en contra de la nostra proposta, la resposta és que es va
tractant cas per cas... . ERC vota el primer acord però no el segon (abstenció). Malgrat
tot, no prospera la moció pel vot en contra dels altres partits.
25. Moció de la CUP, per la reforma del Reglament orgànic de l'Ajuntament i el
Reglament de participació. S'explica el cos ideològic. El debat gira al voltant d'una
esmena que presenta CiU al voltant del procediment a seguir per fer la reforma del
ROM. S'acaba aprovant amb una addicció d'un segon punt.
26. Moció del PSC, per sancionar els bancs que tinguin pisos buits a la ciutat. És una
moció que ja es va aprovar durant l'anterior mandat i es debat al voltant d'aquesta
circumstància. S'aprova per unaminitat.
27. Moció del PSC, per la construcció de l'estació intermodal de tren al sud de
l'aeroport de reus. Hi votem en contra perquè ja no reconeixem l'autoritat de l'estat
espanyol i també fem memòria, s'aprova amb els vots dels altres partits.
28. Moció del PP, envers la col·locació de les banderes oficials a l'exterior de
l'Ajuntament de reus. Hi votem a favor (és broma).
29. Moció del PP, envers les subvencions i publicitat institucional de les empreses
municipals i l'Ajuntament de Reus als mitjans de comunicació. S'aprova amb el vot
favorable de la CUP.
l
–

Reunions i convocatòries institucionals previstes:
2 reunions de comissions del consell comarcal.

–

Gestió del Grup Municipal:
Queda pendent de portar a l'assemblea una proposta del treball a nivell comunicatiu.
Queda pendent de portar a l'assemblea una proposta de règim laboral del GM.

–

Actes als que som convidats:
A) El dimarts 8 de setembre a les 19:30h a la sala d'actes del Centre de Lectura som
convidats a un col·loqui sobre Porrajimos (el genocidi del poble gitano).
Festes del barri Sol i Vista.
B) El dijous de setembre, a les 20h, parlament institucional al Saló de Plens de
l'Ajuntament a càrrec del delegat territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Joaquim Nin. N'haurem de parlar d'això.
C) Invitació a l’acte inaugural de l’exposició d’aquarel·les del Senyor Isidre Cantón
Fernández, al pregó de la festa del barri Gaudí 2015 i la revista “Som Gaudí “ número
28.

