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

(16/11/15 – 22/11/15)
Comissió Informativa de Territori i Urbanisme 16/11/2015 Mariona, Marta i Oriol
Aprovació acta anterior, unanimitat
Salut pública: Votació per tirar endavant 3 denuncies a gossos de raça perillosa, tothom a favor
menys nosaltres en contra.
Gestió urbanística: s’informa sobre l’expedient 128/2012 per la compareixença sobre el
contenciós administratiu, interposat per ALIMENTBARNA,SL. Ens diuen que la setmana vinent els
responsables de l’ajuntament han quedat amb els propietaris per esclarir el tema i veure la
viabilitat del projecte i que no tingui cap repercussió econòmica per l’ajuntament.
Donar compte: activitats incloses a la llei 20/2009: Exp. 523/2014 INVERSIOANES ESCUDE SL
sol·licitud llicencia ambiental, favorable. Exp. 2291/2014 CENTRE DE SANITAT AVICOLA DE
CATALUNYA Sol·licitud llicencia ambiental, favorable.
Informació dels regidors de l’àrea: ens informen sobre el PGOU (Pla General d'Ordenació
Urbanística) sobre les aigües residuals de la zona sud de reus, que per temes de desnivells no
arriben per decantació a la depuradora. El projecte fa 25 anys que s’arrossega, passant per totes
les mans possibles principalment per l’ACA. Finalment i sense acord entre les diferents poblacions
afectades (Reus, la Canonja, Vila-seca i Tarragona) s’acaba dient que cadascú es faci
responsable de la seva aigua residual i es bombegi cap a la depuradora de la carretera Salou.
El cost de l’operació es d’uns 2m € i que l’ajuntament s’haurà de fer càrrec d’un 10%.
Precs i preguntes: des de la CUP es demana que entre les comissions informatives d’habitatge
no passin en períodes tant llargs, l’Arza diu que és el normal i que en cas que un parell de GM
demanin alguna comissió especial així es faria, però que creia que augmentar la freqüència
tampoc era necessari perquè no hi ha tanta matèria a tractar.
Es parla sobre la baixada de preus a les habitatges socials, es veu insuficient tot i que també es
diu que s’ha vist la voluntat d’arreglar-ho. La mitjana de rebaixa és d’entre el 15-20%.
A proposta d’ERC es demana q ja que no han baixat molt els preus es passi de 5 a 15 pisos a la
zona de la patacada, així com a mínim podem ocupar alguna família més amb risc.
PSC demana de qui és responsabilitat actualment la plaça de l’univers, la resposta és
Metrovacesa. Diuen que esta bastant malmès i feta malbé. Ens informen que tenen plaç fins el 5
de desembre per deixar-ho tot arreglat.
Sobre el mateix Metrovacesa Ciutadants demana si hi ha horaris de carrega i descarrega a petició
dels veïns que s’han queixat. Diuen que si, però que a hores d’ara encara s’estan adaptant
transportistes i la mateixa fira.

Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics 16/11/2015 Mariona, David
i Xavier
1–Aprovació de l’acta anterior: aprovada
2–Modificació del cànon mensual dels paradistes del MERCAT CENTRAL per a l’any 2016
No hi votem ni a favor, ni en contra ni abstenció. Caelles: no es modifica, és del 2013. Es manté la
bonificació del 30% per als paradistes. Angelergues: deixar la bonificació de facto. O bonificar-los
al 100% sine die ja que els hem pres l’hospital i els hem posat Metrovacesa. Caelles: es fa per un
any perquè si les vendes milloren no caldrà bonificar-los. Ciutadans troba que les parades no són
“boniques”, que s’ha de crear un model nou. Caelles: diu que faran un estudi sobre quines
parades hi ha d’haver. PSC: demanen les dades anuals d’ocupació de parades a tots dos mercats.
David: vam demanar un llistat de deutors durant el mandat passat i encara no ha arribat.

3–Preguntes:
Els treballadors de l’empresa Iss han de complir el plec de condicions. El calendari laboral és de
l’1 de setembre fins el dia en què es marca el final de curs. Llavors van a l’atur.
Sobre l’empresa de seguretat de la deixalleria: l’Ajuntament no hi té res a veure. Tota la
responsabilitat és de l’empresa.
Actuacions Jocs del Mediterrani: estadi: ampliació de megafonia, superfície de joc, materials
esportius, sistemes de drenatge i rec. Reforma total de zones descobertes, millores en
l’accessibilitat, aparcament interior, projecte d’activitats. Pavelló: vídeo marcador, vestíbul,
vestidors, s’hi han de fer moltes obres amb una despesa de 2.721.820 €. La Diputació n’hi aporta
1.300.000 €.
Es parla de si les ordenances es prorrogaran. Es diu que tot és molt reglat i que encara que uns
quants partits s’ajuntessin en una proposat conjunta, tècnicament és impossible. El PSC diu que
és qüestió de voluntat política i que no es podran valorar els pressupostos.

Comissió Informativa de Serveis a les Persones 16/11/2015 Mariona, Marta i David
1–Aprovació d’actes de sessions anteriors.Aprovada
2–Separació de l’Ajuntament Reus del Consorci de la Xarxa de Teatres Públics de
Catalunya. Aprovat per unanimitat
3–Assumptes sobrevinguts
Sardà: se’ns informa de la preinscripció a les escoles Bressol i el nombre de places disponibles.
També de l’inici de cursos als Centres Cívics
Caelles: ens informa de la data de reunió per parlar de la capital de la Cultura
4–Preguntes
·Barraques: la cervesa Damm dóna 20.000 € per tenir presència a tots els actes de carrer de la
Festa Major de Sant Pere.
Tema bombers: ens ho enviarà per escrit, però diu que l’empresa de serveis preventius que es
lloga, costa 2.468,40 € per 6 dies de Sant Pere i 1.258,40 € per a les festes de Misericòrdia.
·Pista de gel i paradistes: els paradistes pagaran un 30% menys d’impostos a canvi d’anar a la
Llibertat. Hi haurà una gran il·luminació i els d’Unió de botiguers hi posaran un gran arbre.
Pista de gel: ens diu que és una iniciativa del Tomb de Reus i que com que només hi havia la seva
proposta és la que es tira endavant. L’empresa que la munta és:......
Ens diu també que l’impacte de l’acció és positiva en altres ciutats

Consell Municipal de l'Esport

17/11/2015

Joan Zaragoza

El regidor arriba 30 minuts tard , i falten la meitat de consellers,la reunió no arriba ni als 30 minuts
de durada , perquè després tenen una altre reunió.
1 -S'aprova l'acta anterior
2- Sobre les taules sectorials de treball ,que en la reunió anterior es parla i nosaltres ja fem la
nostra proposta , es diu que encara falta molta gent per fer la proposta i decidir quines taules es
fan, i es diu que en la propera reunió es definiran..( que som els únics que vam fer la feina en
definitiva)
3- el tècnic ens explica les properes activitats, que son el cap nen sense nadar, que es fa junt amb
la col·laboració del C.E. Baix Camp i diverses activitats de caminades programades aprofitant la
marató.
No es parla de res més.

Junta de portaveus
1. Aprovació de l'acta anterior. Res a comentar.
2. Informació d'alcaldia:
-Presentació de l'Anna Puigdomènech, la nova gerent de Serveis Socials: no sé si és casualitat
però va ser cap de RRHH de FCC a Catalunya.
-Inauguració de la Pere Anguera.
-Metrovacesa: "Va bé" segons Pelli - Apocalipsis,6.2.: al desembre,l 'ajuntament acabarà de cobrar
30.700.000 euros. Reformes a la sortida del pàrquing per solucionar els embussos de la sortida.
Falten col.locar cartells d' AMERSAM. Estan instal·lant enllumenat en aquella zona. També
s'instal.laran unes torretes de formigó amb plantes per dissimular l'estètica de moll de càrrega.
-Obres de Passeig Misericòrda: s'esta acondicionat vorera, instal·lant bancs, etc
-Cambra de Comerç: Manifest per a l'activació de l'Estació Intermodal. Cost d'aquesta estació
54.000.000 euros. Segons Pelli, l'Ajuntament es podria posicionar a favor, CyU ja hi diu que sí. La
resta de GM ens reservem perquè volem que se'ns faciliti el manifest i la carta de la Cambra de
Comerç. Us l'adjunto en el correu.
-Reus Deportiu: no s'instal·larà la grada pel dia 1 de desembre entre el Reus Deportiu i Atlètic.El
Reus Deportiu tenia uns embargaments de comptes relacionats amb la Seguretat Social i Agència
Tributària. Els deutes de la SS ja està i per solventar els embargaments de l'AT tenen temps fins a
finals de desembre. Si no es fa en aquest termini no es faran els pagaments de la Subvenció. A
partir d'aquí s'haurien de solucionar els deutes de RELLSA. Llavors quedarien per a regularitzar
uns 50.000euros que correspondrien a 2015-2016, per tant queda per a la posterioritat.
-En referència als atacs de París: Reus està en alerta 4 (se'na ha demanat que no ho diguem per
no crear alarma -confidencial)
3. Calendari de plenaris i consells d'administració fins a acabar l'any. Us adjunto document
4. Mencions Honorífiques: Esplai Fem-nos amics 25 anys / Federació de Veïns de Reus.

Premsa:
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència al ple i a l'actualitat municipal, ho
podeu anar seguint a: http://cupreus.cat/

Actes d'entitats als que hi assisteix el Grup Municipal
Assistim a la inauguració de la Biblioteca Pere Anguera, dimecres.
Assistim a l'acte de la PAH dimecres davant de l'ajuntament.
Assistim a l'acte del Dia Internacional de la Infància al Mas Pintat, el divendres.
Assistim a la presentació dels actes commemoratius del 25è aniversari de la creació de la FAVR al
Vapor Lab, a les 20h.

