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

(31/10/16 – 06/11/16)
Activitat del Grup Municipal
Aquesta setmana a l'Ajuntament de Reus està marcada en bona part per la mort d'una persona a
casa seva després que se li cremés la casa en una cas evident de les conseqüències que pot
comportar la pobresa energètica i la no aplicació de lleis que la pretenen combatre com la 24/2015
d'habitatge i pobresa energètica (suspesa pel TC la part que fa referència a l'habitatge. Participem
en l'acte de denúncia que es realitza el dimecres a les 19h a la plaça del Mercadal, juntament amb
d'altres col·lectius.
El dilluns es realitzen amb la participació de regidors de la CUP les comissions informatives de
Serveis Generals, Serveis de Territori i Urbanisme i també de Serveis a les Persones. Els
mateixos punts es tracten al ple del dijous del que a sota en teniu el seu resum, de manera que ja
hi queda allà fixada la posició de la CUP.

Consell d'Administració del Grup Salut
Divendres es realitza Consell d'Administració del Grup Salut, amb participació de les nostres
conselleres Marta Llorens i Mariona Quadrada. En aquest consell d'administració es decideix
majoritàriament començar a pagar les productivitats dels treballadors de l'Hospital Sant Joan amb
els salaris més baixos. Les nostres conselleres se n'abstenen tot mostrant el desacord de la CUP
amb aquestes mesures insuficients (que són al jutjat) i denunciant que s'ha arribat a aquesta
situació després d'anys d'un model de gestió que fa aigües per tot arreu. Durant el transcurs del
Consell d'Administració les nostres conselleres també palesen el desacord de la CUP amb el fet
que hi hagi directius del Grup Salut que a més exerceixen a la privada, havent-hi una
contraposició d'interessos entre sector públic i privat.
Manifesten les nostres conselleres que l'evolució del conjunt del Grup Salut és una sostinguda
caiguda cap al dèficit de totes les empreses del Grup Salut al no ser l'administració local qui li
competeix prestar aquest servei (en la moció que presenta la CUP per al proper ple de sanitat estè
corresponentment detallat). També es manifesta la sorpresa de les conselleres de la CUP pel fet
que els números presentats fa poc en relació al Grup Salut no corresponien a la realitat i van
haver de ser valorats de nou.

A sota resum de la Junta de Portaveus i del Ple celebrats el dia 2 de novembre.
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Junta de Portaveus i ple del dia 02/10/2016.
Junta de Portaveus
A proposta d'ERC, s'aprova una proposta de resolució en suport als càrrecs electes encausats per
la justícia espanyola. També s'aprova una altra proposta d'ERC en suport als afectats per la
síndrome de la postpoliomenitis, en la que a proposta de la CUP s'hi incorpora un acord pel qual
l'Ajuntament de Reus es compromet a fer un registre d'afectats a la nostra ciutat i també la
redacció d'algun protocol d'actuació.
Prèviament es constitueix la Junta Universal de l'empresa municipal de Reus Serveis
Municipals, en la que s'aprova la substitució com a conseller de l'empresa del David Vidal al
Xavier Angelergues (cal ser regidor per ser conseller d'aquesta empresa municipal). També s'hi
aprova que l'empresa Reus Serveis Municipals venguin accions que aquesta té a l'empresa Gestió
Integral d'Aigües de Catalunya – GIACSA-, ja que entenem que amb la venta d'aquestes accions
el control passarà a ser directament per part de les administracions públiques, evitant
intermediaris com ara els consells d'administració, encara que siguin d'empreses públiques.
S'aprova per unanimitat.

PLE 02/10/2016

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió plenària del dia 26 d'octubre de 2016.
2. Informació de l’Alcaldia.

MOCIONS DE L'ALCALDIA
3. Donar compte de la designació de la regidora Sra. Marta Llorens Pérez i del regidor Sr. Edgar
Fernández Blázquez com a portaveu i portaveu adjunt, respectivament, del Grup municipal de la
Candidatura d'Unitat Popular (CUP).
4. Autorització a la societat Reus Serveis Municipals, SA per a la venda de 23 accions de Gestió
Integral d'Aigües de Catalunya, SA (GIACSA) a la mateixa empresa.
Votem en el mateix sentit que anteriorment fan els regidors com a membres de la Junta General
de Reus Serveis Municipals. Hi votem a favor i s'aprova per unanimitat.

5. Autorització de les tarifes dels serveis de subministrament d'aigua potable i clavegueram per a
l'any 2017.
Hi votem a favor ja que implica una congelació en les tarifes i elimina els recàrrecs per
impagament en l'aigua. Hi votem a favor i s'aprova per unanimitat.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
6. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la Revisió del Pla
general d’ordenació urbana de Reus referent a les qualificacions urbanístiques de les parcel·les
situades a l'av. de Falset, 144 i al c/ Prudenci Bertrana, 36-38, dins del sector D.4 «Mas Batlle».
Hi votem a favor i s'aprova per unanimitat.
7. Patrimoni del Sòl. No acceptació de la sol·licitud d'expropiació per ministeri de la llei de
l'immoble situat al Cr. Vapor Vell núm. 9 (Actuació 1.5).
Ens hi abstenim ja que tot i legal, amb l'espera en les expropiacions hi ha afectats que en la
compra-venta hi perden diners.
8. Medi Ambient. Resolució de procediments sancionadors per infracció de la normativa sobre
tinença d'animals potencialment perillosos.
Com sempre fem el discurs que cal campanyes de pedagogia, més que buscar la sanció.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
9. Intervenció. Donar compte de l'informe d'Intervenció trimestral corresponent al tercer trimestre
de 2016 sobre el Pla d'Ajust previst al RDL 4/2012.
Fem la intervenció en aquest punt, ja que llegit aquest document s'evidencia que el deute que es
contreu per part de la Generalitat amb el Grup Salut, aquest va a compte del FLA, deute que en
posterioritat la Generalitat ha de retornar en uns paràmetres molt desfavorables, fet que evidencia
que existeix un dèficit fiscal que escanya a les administracions catalanes i las ciutadans catalans a
través del deute.

SERVEIS A LA PERSONA
10. Benestar Social. Conveni amb la Universitat Rovira i Virgili i diverses entitats i institucions per
donar continuïtat a la Càtedra d'Habitatge de la URV.
Hi votem a favor i s'aprova per unanimitat.
11. Benestar Social. Conveni amb el Consorci de l'Auditori i l'Orquestra i els Consorcis dels
Teatres Fortuny i Bartrina per l'adhesió al programa APROPA CULTURA.
Palesem que en un paradigma més igualitari no caldrien aquest tipus de convenis. Hi votem a
favor i s'aprova per unanimitat.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
12. Moció del grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per obrir una línia d'atenció ciutadana
mitjançant l'aplicació WhatsApp per a les incidències a la via pública.
Hi fem el discurs que és positiu que l'administració trobi noves eines per facilitar la participació
ciutadana i a més la CUP ha impulsat la reforma del Reglament de Participació per aquest motiu,
però hi votem desfavorablement ja que entenem que usar per part de l'administració pública una
empresa privada no és de rebut, i proposem que l'Ajuntament crei una APP pròpia. S'aprova
aquesta moció.
13. Moció del grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a la instal·lació de passos de vianants elevats a
l'Avinguda Salou.
Ens hi abstenim per manca de claredat en les conseqüències; la moció prospera amb els vots del
PSC i del govern.
14. Moció del grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a la remodelació de l'estació d'autobusos.
Aquesta moció demana una millora en l'estació d'autobusos. Hi votem a favor i prospera la moció.
15. Moció del grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per a l'elaboració d'un Pla
d'accessibilitat universal.
Hi votem a favor i prospera la moció.
16. Moció del grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
voluntat de preservar l'empresa de serveis funeraris de l'Ajuntament com a empresa municipal i de
servei públic.
Hi demanem un estudi real de la situació de la funerària, com a prestadora d'un servei públic,
enfront de la situació creada actualment a partir de l'entrada d'una empresa privada del sector,
palesem la dicotomia de servei públic vr mercat d'oligopolis. Que es rebaixi a preu de cost els
enterraments. També que des de l'Ajuntament i empreses municipals no es faci propaganda
d'empreses privades.
Tanmateix els partits que aposten per la privatització dels serveis públics (PP, C's i CiU) i la resta
dels partits del govern, ERC i Ara, hi voten en contra, tot adduint que aquestes temàtiques són
d'àmbit privatiu dels consells d'administració de Reus Serveis Municipals.
17. Moció del grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
creació d'una cooperativa d'oficis i serveis de Reus.
Es retira la moció de cara al futur ja que amb el redactat es podia entendre que es pretenia crear
una altra empresa municipal, hi seguim treballant.
18. Moció del grup municipal del PARTIT POPULAR (PP) referent a la vulneració del Codi ètic i
de conducta dels càrrecs públics per part dels regidors del grup municipal de la CUP.
Presenten una moció per reprovar a la CUP per l'acte en suport a Montse Venturós per haver
penjat l'estelada a l'Ajuntament. Es produeix un debat durant el qual els regidors de la CUP

mostren i evidencien tot de situacions molt greus en que el PP s'ha saltat tots els principis ètics,
enfront d'una defensa de la llibertat d'expressió política dels càrrecs electes encausats al llarg del
país.
Hi voten en contra ERC, CUP, PSC. S'absté CIU. Ciutadans i PP hi voten a favor. No prorpera la
moció
19. Moció del grup municipal del PARTIT POPULAR (PP) referent al manifest contra la
violència de gènere en l'àmbit esportiu.
Hi votem a favor, tot manifestant la sorpresa de la CUP per aquesta moció del PP atesa la
inexistent sensibilitat en les polítiques de gènere per part d'aquest partit, començant per la llei de
l'avortament que va pretendre portar a terme. S'aprova la moció.
20. Assumptes sobrevinguts.
21. Precs i preguntes.
22. Presa en coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidora presentada pel Sra. Núria
Borrell Gàllego.
23. Presa en coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidor presentada pel Sr. Francesc
Vallès Vives.
Fem un prec demanant que els dies 12 d'octubre i 6 de desembre siguin declarats laborables a
l'Ajuntament de Reus i organismes autònoms i empreses municipals.
També formulem una pregunta al voltant de la realització d'una Junta General de Reus Transport
Públic per demanar el cessament del gerent d'aquesta empresa municipal, tal com té demanat la
CUP des del passat 6 de setembre.

