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

(24/10/16 – 31/10/16)
Activitat del Grup Municipal
Aquesta setmana passada ha estat definida per la realització finalment del ple d'ordenances
fiscals que es va celebrar el dia 26/10/2016 i en el que s'hi van portar algunes modificacions que el
govern municipal va poder pactar amb alguns dels partits. El que es modifica és el següent: se
suprimeix el pagament avançat dels tributs municipals; s'elimina l'abonament de la domiciliació
bancària de l'IBI i es fa exempció de l'IBI de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus; s'inclouen
noves tarifes en illes de nova construcció al Cementiri Municipal de Reus; i finalment, s'inclouen
noves tarifes per la utilització del Parc de la Festa i per la utilització de sòl per l'activitat del circ.
El Grup Municipal de la CUP participa en l'acte que s'organitza a Reus en suport al regidor de la
CUP a Vic Joan Coma, encausat per exercir les seves tasques en el consistori vigatà.
El dia 26 la nostra portaveu participa en la Junta de Portaveus, i també en el posterior ple
d'ordenances.
El dia 27 se celebra una altra comissió de Serveis Generals i Econòmics per abordar els temes en
matèria econòmica que es tractaran en el ple del dia 2 de novembre.
Finalment, el dia 28 d'octubre les representants de la CUP assisteixen al Consell d'Administració
del Grup Salut.

A sota resum de les reunions assistides per part de membres de l'assemblea de la CUP
relacionades amb l'Ajuntament.

RESUMS DE LES REUNIONS ASSISTIDES
Resum Síndic de Greuges 24/10/2016
El dia 24 d'octubre, el Síndic de Greuges de Reus va fer una visita al Grup Municipal de la CUP,
en una ronda que fa als grups municipals, reunió en la que es van abordar els assumptes que li
arriben al despatx al Síndic relacionats amb serveis socials i altres casos de relació entre el
ciutadà i l'administració pública; també s'aborda el propi funcionament de la Sindicatura de
Greuges com a institució i les necessitats que aquesta té de cara a una correcta atenció a la
ciutadania.

Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics 25/10/2016
En nom de la CUP hi assisteixen el XaviA i la Mariona.
Es fa la prèvia als punts que es passaran en el ple d'ordenances fiscals, el dia següent.

Ple municipal d'ordenances municipals 26/10/2016
Aquestes són les modificacions que s'aproven durant el ple municipal d'ordenances:
- Suprimir el pagament avançat dels tributs municipals, fet que suposa uns ingressos de 400.000€,
proposta que va ser proposada per la CUP el 2016 i a la qual la Candidatura d'Unitat Popular hi ha
donat suport en el transcurs del ple. S'elimina l'abonament de la domiciliació bancària de l'IBI i es
fa exempció de l'IBI de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, aquest fet darrer li suposa a
l'Ajuntament una reducció d'ingressos al voltant de 750.000€. S'inclouen noves tarifes en illes de
nova construcció al Cementiri Municipal de Reus. I finalment, s'inclouen noves tarifes per la
utilització del Parc de la Festa i per la utilització de sòl per l'activitat del circ.

Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics

27/10/2016

En nom de la CUP hi assisteixen la Mariona, Edgar i Marta.
1- Aprovació acta anterior. APROVADA.
2- Interposició d'un recurs d'apel·lació davant del TSJC contra una sentència dictada per un jutjat
d'un contenciós administratiu.
Hi ha un urbà que apart de la seva feina de policia vol desenvolupar tasques de pèrit judicial,
l'Ajuntament -els seus serveis jurídics- considera que aquestes activitats professionals són
incompatibles entre si. El juny va sortir una primera sentència del Jutjat contenciós adm núm 2 de
TGNA desfavorable per l'Ajuntament. I ara volen portar al TSJC de Catalunya aquesta sentència
per tal que sigui revocada.
S’ha de recórrer al TSJ, se li ha d’aplicar el règim de cos de policia estatal. NO HI VOTEM.
3- Adhesió programa del SOC Treball i Formació adreçat a persones en situació d'ATUR.
Es tracta d'un programa d'inserció laboral per aquelles persones que sense tindre uns
coneixements bàsics del lloc que aniran a ocupar, els vagin adquirint a mida que adquireixin
experiència al lloc de treball en qüestió. Implica el SOC, els sindicats i les entitats municipalistes
FMC i AMC. Cada treballador cobra 1.000€ bruts més la proporció de les pagues extres, que les
tenen prorrotejades en la seva nòmina. UNANIMITAT A FAVOR.
4- Sol·licitud de la Jordina de compatibilitzar la tasca d'assessora amb la de periodista per a un
mitjà escrit.UNANIMITAT A FAVOR.
5- Modificació de la plantilla de personal laboral i del Catàleg de Llocs de Treball.

El Consorci Salut i Medi, que finalment es dissolt i passen tres treballadors a la plantilla de
l'Ajuntament.
Se’ls mantenen els sous. S’ha parlat amb ells i no hi tenen objeccions. Passarà de capítol 2 a 1.
Serà més despesa pressupostària que ja contemplen els pressupostos.
Govern i C’S a favor. PP Abstenció, NO HI VOTEM.
6- Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Venda Ambulant de la ciutat de Reus.
Es tracta segons consta a la documentació de l'Ajuntament d'una adequació del Reglament a la
normativa legal estatal, europea i catalana, de manera que s'hi tracten diferents aspectes com ara
la ubicació de les parades, la separació entre aquestes, delimita la competència local en el Pla
d'Emergència, estableix les condicions de l'activitat i aclareix com s'executa la transmissió i
revocació dels negocis.
Govern i C’S a favor, PP abstenció. NO HI VOTEM.
7- Revisió dels preus del contracte del servei d'explotació de la central de recollida pneumàtica.
Cada any s'han d'actualitzar els preus d'aquest contracte, que van vinculats a l'IPC anual. Per
condicions del contracte és ara que toca fer-ho. Com que l'IPC del període estipulat ha sigut del
-0'8%, això provoca una disminució del 0'68% del preu fix i també del preu per la reposició
d'equips.
C’S i Govern a favor. PP. NO HI VOTEM.
Grup Salut

28/10/2016

Se sotmet al Consell d'Administració del Grup Salut l'assumpte de les DPO, productivitats dels
treballadors de l'Hospital, i també s'hi tracta l'informe de la Junta Facultativa i com el consell
d'administració hi pot interactuar.

Reunions i actes institucionals previstos la setmana que ve
–
–
–
–

Junta de portaveus. 2/11/2016.
Ple municipal. 2/11/2016.
Consell Escolar Municipal. 3/11/2016.
Comissió de competitivitat de la Funerària. 4/11/2016.

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

ACTES ORGANITZATS PER ENTITATS ALS QUE ASSISTIM
–

Aquesta setmana els regidors no han assistit a cap acte.

