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

(01/02/16 – 07/02/16)
Patronat IMFE

(01/02/2016)

El nostre representant no hi pot assistir.

Comissió d'Habitatge Social

01/02/2016

(Àngels en substitució de l'Edgar)

- Sobre el tema de la família desnonada del barri Gaudí, van comentar que aquesta família estava
ocupant un habitatge que ja portava un procés judicial del propietari/inquilí anterior i que el
desnonament anava en relació a aquest fet anterior, no pas amb la família que finalment es va
desnonar. També que aquesta família no es van quedar al carrer, tot i que efectivament van ser
desnonats.
- Ja entrant al fet en sí de la reunió, hi havia presents, apart de tècnics i representants de partits
polítics, representants veïnals del B Gaudí i un membre de la PAH: bàsicament es va comentar
que les entitats que es van movent pel barri han aconseguit trobar una solució viable per a 30
famílies amb problemàtiques d'habitatge al barri. Que no són famílies amb problemàtica social
més enllà dels que venen derivats per la manca d'habitatges.
- Montoya, representant de l'associació de veïns del Barri Gaudí (PSC) va comentar que gràcies a
la feina feta per les entitats del barri, s'ha pogut trobar una solució per aquestes persones, però
que en principi aquesta és una tasca que ha de fer l'administració pública i que no ha de dependre
de la bona fe i feina de les entitats.
- La Vilella va fer el discurs que ells ja fan el possible, que hi ha hagut molts dalts i baixos des que
hi ha nou govern i que estan posant fil a l'agulla. Se li va criticar la manca d'operativitat ja que ella
és regidora d'aquest àmbit des de fa anys. La Vilella també va comentar que no hi ha manera
d'aturar els processos de desnonaments, cosa que va ser resposta en el sentit que sí existeixen
ciutats sense desnonaments.
- Es redacta una nota de premsa per part de l'Ajuntament explicant una mica com havia anat el
tema del barri Gaudí, el tema de les multes als bancs i que es destinaran més recursos a
Habitatge i que en tot cas, la reunió va ser per deferència als partits del consistori.
El dijous a les 18h al Mercat Central es convoca la segona part d'aquesta trobada.

Comissió Ordenança de Civisme 01/02/2016 (Oriol)
Aprovació acta anterior. Aprovació per unanimitat.
Gestió urbanística
S’informa sobre l’exp. 95/2015 sobre el pla general d’ordenació urbana referent a les normes
urbanístiques aplicables a l’ús religiós. Al casc antic i eixamples les limitacions seran les de 90
persones 100m2 i 200 persones 200m2. Es retira la proposta l’amplada de les voreres i el
col·lectiu religiós o accepta com a bo. No es vota, el tècnic ens ha fet l’explicació per poder-ho
valorar i votar d’aquí 3 setmanes. El més de juliol caduca el pla que hi ha actualment, per tant hi
ha la necessitat d’aprovar aquest perquè no ens quedem en un buit legal durant uns mesos.

Salut pública
Votació per tirar endavant 3 denuncies a gossos de raça perillosa, tothom a favor menys nosaltres
en contra.
Medi ambient i gestió ambiental.
Renovació de la composició de la ponència Municipal, donar compte de l’entrada del Dani Rubio i
el canvi també d’una secretaria i del càrrec del gerent. Tothom a favor
Donar compte
Llicències urbanístiques: aprovar les llicències urbanístiques per modificacions o obres en diferent
immobles de reus.
Precs i preguntes
Preguntem perquè s’estava ensulfata’n a les 9 del matí davant del col·legi presentació, ens diu
que en principi en aquestes hores no s’hauria d’actuar davant de les escoles, i que ho tindran en
compte. A banda també informa que possiblement estigues senyalitzat però que no poden estar
tota l’estona movent el cartell i poder estava en algun lloc més allunyat d’on varem veure
nosaltres.
L’Hipòlit informa que ja ha començat l’esporga i que tenim una forta plaga de processionària, que
s’està treballant sobre ella amb Bascilus però que a causa de les altes temperatures d’aquest any
no està tenint l’efecte desitjat. Ara també han començat a treballar directament tallant les bosses
de les copes.

Junta de Portaveus 02/01/2016 (David)
1) Es voten a favor les actes anteriors.
2) Pellicer ens informa que el fet de ser senador presenta incompatibilitat amb el següents
càrrecs: president de SAGESSA, conseller de Aigües de Tarragona,membre de la Fundació Rego,
i membre del consorci d'inversions publiques del camp i TTEE. Aquest es el criteri dels juristes del
Senat a petició seva.
- En breu ens faran arribar un informe conforme la legalitat del traspàs de diners que va cobrar
l'Ajuntament de Reus provinents de Metrovacesa i que van servir per pagar el crèdit demanat per
la construcció de la Fira que va anar a càrrec de REDESSA.
-S'aproven les propostes de declaració de la CUP:
. Tema pedrera, unanimitat amb les esmenes de CIU.
. 3+2, s'aprova amb el vots a favor de ERC, PSC i CUP. En contra PP, ARA REUS i CIU, i
l'abstenció de C's.
- Tema assessor/es:
Aquest pressupost contemplarà 3 assessors/es més, d'aquesta manera es retorna a la situació de
l'any 2014. El govern va reduir el nombre d'assessors per un dubte amb la legalitat, fa 3 setmanes
el Ministerio va dir que si que és legal i que no hi ha cap problema. El pressupost contemplarà una
partida de gairebé 80.000€ i es sotmetrà a votació la modificació necessària del catàleg de llocs
de treball. Toca 1 assessor per CIU, 1 assessor per la CUP, i mig assessor per PSC i mig per C'S.
Ple pressupostos: l'alcalde fa saber que segurament el ple no es farà el dia previst.

Premsa:
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:
http://cupreus.cat/?p=866

Actes d'entitats als que hi assistim
- Ball de Carnestoltes organitzat al Palau Bofarull per la Germandat dels 7 Pecats Capitals: Oriol i
Marta.

