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

(22/02/16 – 28/02/16)

Comissió Informativa Territori i Urbanisme (22/02/2016) Oriol, Marta i Mariona
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 l’amplada de les voreres i el col·lectiu religiós ho
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 per què s’estava ensulfatant 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 potser 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 a 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.

Comissió Informativa de Serveis a les Persones 22/02/2016 (Mariona, Marta, Edgar)
1.- Aprovació de les actes anteriors.
2.- Cultura i joventut. Modificació de les bases de REUSSONA, concurs de música per a joves: hi
votem a favor i hi ha unanimitat.
Preguntes que fem:
1-Demanem que s’acceleri la redacció del Rom i que hi hagi convocatòria
2-Preguntem per què l’associació “amics del museu” té un local assignat. Ens respondran amb
el conveni.
3-Demanem revisió de determinades tanques poc adequades a les escoles Prat de la Riba i
Pompeu Fabra.

4-Preguntem sobre l’anada a FITUR
5-Vam entrar instància demanant informació del Giny. Ja ens respondran.
6-Per l’estat de la carta de serveis
7-Un informe bimensual de la feina de la gerent i la regidora
8-Un informe bimensual dels desnonaments
9-Informe de pisos de lloguer social que té l’Ajuntament i quin ús en fa.
Informació de regidories: se’ns convoca a la reunió de la Capital de la Cultura. La Sardà ens
convida a fer una visita a l’OME per mostrar-nos temes relacionats amb la zonificació escolar.

Taula Pobresa Energètica

23/02/2016

Aleix Manonellas

Assistents:Vilella, Xavi Prats (tècnic extern contractat i pagat a mitges amb Tarragona); Flores
ERC; Pepa Labrador C's; Dolors Compte PP, Dani Rubio AraReus i nou regidor de medi ambient
Una noia que treballa a SS SS i deu ser d'algun partit.
La taula s'inicia sense el tècnic Xavi Prats que ha anat a fer fotocòpies al seu despatx, la Vilella fa
una introducció, explica quatre batalletes i fa referència a la desinformació que es té des de
l'Ajuntament pel que fa a la gent que està adherida al bo social dels subministraments
d’electricitat. Ens diu que les auditories que s'havien de fer a Reus i Tarragona s'estan fent a ritme
molt lent i que a Reus se n'han fet més perquè els tècnics municipals Ramon Castellví i sr.Ollé hi
han dedicat hores, el conveni amb el CETIT no ha funcionat, diuen del Cetit que no hi ha hagut
voluntaris per fer-ne, cosa que caldria aclarir si és cert.
Diu que ens presentaran una documentació tècnica en format moció i que el fet que sigui tècnica,
diu, facilita l'acord de tots els grups municipals per poder-la presentar.
Comenta que els Serveis tècnics (sstt) han treballat coordinadament entre Reus i Tarragona, la
gent D'energia, d'aigua i els serveis socials (ss ss).
Torna a insistir en la desinformació de la realitat que ens envolta i la voluntat de tipificar casos i
perfils de consumidors. Diu que es disposa de 100.000€ per rebre informació, en contraprestació
de l'ajut que es dóna.
Arriba el tècnic i ens faciliten la documentació en una carpeta on hi ha 5 documents, tots ells amb
marca d'aigua "esborrany", el primer és una presentació dels altres quatre que són:
~ document de síntesi i antecedents sobre mocions polítiques sobre pobresa energètica i
subministraments
~ proposta de moció municipal sobre pobresa energètica i subministrament d'aigua
~ proposta de moció municipal sobre pobresa energètica i subministrament de gas
~ proposta de moció municipal sobre pobresa energètica i subministrament d'electricitat
Es genera una mica de debat per clarificar conceptes bàsics i aprofito per preguntar si s'està
aplicant la 24/2015 que al meu entendre és el marc legal que disposem actualment i ningú n'havia
parlat fins al moment, em diuen que sí, que s'està aplicant.
Ens comenten en diagonal els documents i els regidors, Vilella, Rubio i Flores van desfilant perquè
tenen una altra reunió, abans de marxar es comenta la voluntat de presentar les tres mocions a la
vegada, un cop esmenades i acordades. Durant el ple del mes d'abril, el darrer divendres diu la
sra.Dolors del PP.
El representant de la CUP fa esment del seu parer personal i diu que les mocions tècniques estan
molt bé, o no, que s'han d'estudiar, però que abans d'aquestes mocions n'hi ha una que ha de dir
quin règim sancionador aplicarà l'Ajuntament de Reus a aquelles empreses de subministraments
energètics que no compleixin amb la llei 24/2015, la resposta (Vilella) és que potser sí però que no

està clara de qui és competència de la sanció i que com que hi ha molta feina a saber-ho perquè
afecta tres administracions doncs que de moment no, cosa a la que el membre de la CUP respon
que és injust que a qualsevol activitat desenvolupada al terme de Reus se la pugui amenaçar amb
multes coercitives de grans imports o bé amb la clausura de l'activitat i que aquestes altres
empreses no se'ls pugui dir res. demanem en més d'una ocasió que ens facilitin la documentació
en format digital i ens responen que sí però que amb discreció perquè a la Taula també hi ha les
empreses subministradores i no fos cas.
Finalment el tècnic comenta que obrirà un fil de comunicació amb tots els presents per tal d'anar
aportant les consideracions i comentaris sobre aquestes mocions.
A les 18:30 marxen els primers i als volts de les set els últims, reiterem la demanda d'obtenir la
documentació en format digital i el tècnic ens diu que qui ens l'ha de facilitar és la regidora.

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
Aquesta setmana no assistim a cap activitat realitzada per entitats.

Altres
Fem les gestions oportunes per a la realització de l'acte del Free Otegi del dissabte passat.

