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

(09/05/16 – 15/05/16)
Activitat del Grup Municipal
Dilluns, una persona del Grup Municipal assisteix a reunions programades en relació amb
l'educació pública.
Dimarts el nostre representant assisteix a la Comissió Especial d'Habitatge (resum a sota).
Dimecres el nostre representant assisteix a la Comissió de Seguiment del Contracte entre Canal
Reus i l'Ajuntament (resum a sota).
Dijous fem roda de premsa vindicant la nostra postura al voltant del Grup Salut i els darrers
esdeveniments relacionats amb l'Hospital Universita Sant Joan de Reus, fem una proposta integral
per eixugar el deute de l'HUSJR i alhora una proposta redistributiva dels tributs municipals.
Dijous el nostre representant participa al Consell d'Administració del Grup Sagessa.
Divendres una persona del Grup Municipal i una altra de la Comissió de Territori i Sostenibilitat de
la CUP de Reus fan entrega a la consellera d'Agricultura d'un text signat conjuntament amb altres
col·lectius durant la seva visita a l'Ajuntament de Reus, en el que s'hi reclama que s'atenguin les
demandes a nivell internacional en matèria de seguretat alimentària.
Fem de facilitadors logístics en la concentració que convoca la ciutadania el dissabte dia 13 de
maig, demanant els permisos corresponents a Mobilitat i al Departament d'Interior.
Fem seguiment dels acords de pressupostos en diferents matèries i reunions relacionades,
treballant conjuntament amb les comissions i grups interns de la CUP, preparem cos teòric i pràctic
en matèria d'internalització.
Fem seguiment i acordem estratègies de seguiment dels acords presos en les mocions dels plens.
Assistim a la xerrada que organitza la Cambra de Comerç sobre el paper de l'Aeroport de Reus en
el futur de la logística del Camp.

RESUMS DE LES REUNIONS ASSISTIDES
Comissió Especial d'Habitatge 11/05/2016
En nom de la CUP hi va l'Edgar
Assistents: Marc Arza i Montserrat Vilella (CiU), Flores (ERC), Sebastià Domènec (PP), Ana
Isabel (PSOE), Guillem Figueres (C’s), tres tècniques d’habitatge, un secretari delegat
d’Urbanisme i Edgar Fernández per part de la CUP.
- Discussió prèvia entorn la participació d’entitats a la comissió. El propi secretari pensava que era
a una comissió informativa i que no es podien participar altres entitats, des de la CUP es va
recordar que als acords de la moció que va presentar la CUP i aprovar el ple del 28 de desembre
hi deia que es creava aquesta comissió especial de treball i que hi podien participar altres entitats.
Finalment, després d’un temps de deliberació, s’acorda que dijous 19 de maig haurà una nova
comissió amb la presència d’altres entitats.
Suspensió llei 24/2015
Aquesta llei, sorgida d’una Iniciativa Legal Popular, aporta una bateria de mesures a causa de la
situació d’urgència i la poca efectivitat i profunditat de les polítiques i lleis vigents.
La tècnica va informar de les conseqüències de la suspensió:
a) S’elimina l’obligació de mediació entre entitat financera i la persona/família prèviament a
celebrar un judici per impagament.
b) S’elimina l’obligació de l’entitat financera a oferir lloguer social a famílies/persones en situació
de vulnerabilitat utilitzant els ingressos anuals per escollir la quantitat del lloguer.
c) S’elimina l’obligació de les entitats financeres a cedir els pisos que té en propietat buits durant
més de dos anys.
d) S’elimina la segona oportunitat que té un jutge de cancel·lar l’import del deute pendent a canvi
de l’immoble ( no és competència municipal).
- Actualment, només queda una mesura possible: que des de Serveis Socials es demani al jutge
que no executi un desnonaments per “raons socials”. El jutge segurament respondrà que si és per
raons socials, ho solucioni Serveis Socials perquè la seva funció és fer complir la llei.
- Des de Serveis Socials de Reus es segueix el protocol i guió de la llei però sense anomenar-la.
Es va comentar que el BBVA i Banc Sabadell, de moment, segueixen aplicant la llei 24/2015
perquè assumeixen que la pressió mediàtica de no fer-ho, seria pitjor.
- A Reus s’han atès 36 famílies entre gener i abril en el marc de la llei 24/2015.
- El representant de la CUP va preguntar si el govern català tenia intenció de fer quelcom i la
resposta del regidor Arza va ser dir que volen treballar una llei nova i similar per evitar haver de
desobeir el TC. El PP va dir que ells volien fer una llei similar però per tot l’Estat, no només per
Catalunya.
Multes coercitives a entitats financeres
Recordar que al gener se’ns va explicar que les entitats financeres tenen 500 habitatge buits a
Reus. D’aquests, se’n van triar 93 per ubicació, número d’habitacions i presumpció de bon estat.
Dels 93, es van imposar 59 multes de 4.500€ per habitatge buit a un total de 14 entitats
financeres.
Les entitats han presentat al·legacions a la gran majoria de multes.
- A final de mes sabrem quants expedients sancionadors han estat favorables a l’Ajuntament.
El govern explica que Bankia (49 habitatges buits dels 93), Banc Sabadell (9) i BBVA (13) han
mostrat predisposició a trobar una solució alternativa a les multes coercitives. El govern proposa el

següent:
- Que les entitats financeres reformin 5 o 6 pisos assumint-ne els costos en 4 o 5 anys i que
després els cedeixin al Fons Social d’Habitatges (Generalitat) i que sigui Serveis Socials de Reus
qui en suggereixi famílies candidates.
Des de la CUP es va fer esment que semblava poc apropiat ja que era un nombre molt reduït
d'habitatges en un període de temps de 5 anys i que en tot cas calia fer comptes per veure si
sortia a compte per l'Ajuntament i en tot cas, aleshores, prendre la decisió.
Comissió Seguiment Contracte Canal Reus 11/05/2016
En nom de la CUP hi va el David
Havia una situació d'irregularitat únicament administrativa entre l'Ajuntament i Canal Reus que
s'ha corregit posteriorment, en aquesta reunió es notifica als grups municipals aquesta informació.
El contracte anual enguany és d'uns 236.000€ euros, i encara es podria ampliar un 10% més en
funció de la facturació. En aquesta reunió s'hi especifiquen li detallen es característiques del
contracte.
Més enllà, el nostre representant manifesta que seria una opció interessant la de crear o incentivar
la creació d'un centre de formació audiovisual aprofitant infraestructura municipal com l'IMFE,
aprofitant sinèrgies amb Canal Reus, es comenta que es valorarà en Junta General de l'empresa.

Consell d'Administració de SAGESSA 12/05/2016
En nom de la CUP hi va el David
Només s'aprova baixa i nomenament de representants del Consell d'administració, un tràmit.

Reunions i actes previstos
Consell Municipal de Medi Ambient; 17/05.
Comissió Especial per a la redacció del Pla Específic per a la mobilitat en bicicleta. 18/05.
Comissió especial de polítiques d'habitatge social; 19/05.
Debat amb els caps de llista dels partits representats a la corporació, el 19 de maig a
l'Esbart Santa Llúcia, acte organitzat conjuntament per la SER i per Canal Reus.
–
–
–
–

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

Actes als que hi assistim
Xerrada a la Cambra de Comerç al voltant del paper estratègic de l'Aeroport en la logística
del Camp.
–

