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

(19/12/16 – 25/12/16)
Activitat del Grup Municipal
Setmana a l'Ajuntament marcada pel ple municipal del dilluns dia 19, a sota en teniu el resum.
Prèviament es celebra el consell d'administració de Reus Serveis Municipals, antiga INNOVA, en
el que es decideix, amb el suport per acció o per omissió de tots els grups menys la CUP el
repartiment de dividends de Reus Serveis Municipals a l'Hospital, en un rememorament dels
millors anys del cash poolling.
També hi ha el Consell Municipal de Polítiques de Gènere, teniu el resum a sota.
Al llarg de la setmana anem preparant diverses temàtiques de cara a abordar de cara al curs
vinent, del 2017.
Després de de demanar insistentment per l'estudi d'internalització del servei de la recollida de la
brossa a la ciutat de Reus al qual es va comprometre l'equip de govern amb la CUP després que
aquesta li aprovés els pressupostos a canvi de tota una bateria de contrapartides, finalment
s'informa als grups municipals que el dimarts dia 27 de desembre es farà arribar als partits aquest
informe en una Junta de Portaveus.

A sota resum de la Junta de Portaveus i del Ple celebrats el dia 2 de novembre.
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Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals

19/12/2016

En nom de la CUP hi assisteixen l'Edgar i la Marta Llorens
En aquest consell d'administració, d'una durada de menys de mitja hora, s'hi acorda que es passi
a la Junta General d'aquesta empresa (constituïda durant el ple el mateix dia) de traspassar
dividends des d'aquesta empresa municipal cap a l'Hospital Sant Joan, per tal d'atenuar-ne el seu
dèficit. La CUP hi vota en contra però s'aprova aquest punt.
També s'acorda aprovar l'auditoria de Reus Mobilitat i Serveis, recordem que durant el consell
d'administració de Reus Serveis Municipals es constitueix la Junta General de Reus Mobilitat.

Juntes Generals de Reus Serveis Municipals, Reus Transport Públic i Ple municipal
19/12/2016

Junta General de Reus Transport Públic
S'hi vota el nomenament de Josep Maria Adserà com a gerent d'aquesta empresa després de la
reestructuració gerencial. Hi vota en contra la CUP i s'aprova amb els vots dels altres membres
de la Junta General.

Junta General de Reus Transport Públic
S'hi vota el cessament d'una consellera del PSC i també la distribució de dividends, això vol dir
passar més de 1 milió d'€ a l'Hospital per tal de salvar-lo, seguint la tònica després del ple de
sanitat en què es va certificar que, deixant al marge a la CUP i al PP, tots els partits aposten per
continuar amb la situació actual. S'aproven ambdós punts, aquest darrer amb l'oposició de la
CUP.

PLE
1. Pressa de possessió de la regidora Sra. Sandra Guaita Esteruelas.
2. Aprovació de les actes de les sessions plenàries dels dies 2 i 17 de novembre de 2016.
3. Informació de l’Alcaldia.
4. Alcaldia. Donar compte i ratificar el Decret de l’Alcaldia número 2016012962, de 05.12.2016,
sobre l'aprovació definitiva del projecte de millora, ampliació del sanejament i connexió amb
l'EDAR de Reus dels sectors situats al sud-est del terme municipal de Reus a l'entorn de la riera
de la Boella i la Baorada.
Hi votem a favor i s'aprova.
5. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.

6. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.
7. Patrimoni del Sòl. Modificació del cànon mensual a satisfer pels paradistes del Mercat Central
durant els anys 2017 i 2018.
Suposa una reducció en el cànon que han de pagar els paradistes, en un 30%, hi votem a favor i
s'aprova.
8. Intervenció. Donar compte de l'Informe d'Intervenció de fiscalització plena posterior, control
financer i control d'eficàcia corresponent a l'exercici 2015.
L'interventor dóna compte d'aquest informe de fiscalització de l'exercici 2015.
9. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat amb activitat privada per part de dues
treballadores de l'Ajuntament de Reus.
S'aprova.
10. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la Instrucció per a la
incorporació de clàusules socials a la contractació pública de l'Ajuntament de Reus i els seus ens
dependents.
Aquest punt remet, tal com diu el títol, a la introducció de clàusules socials per a les contractacions
que realitzi l'Ajuntament, com a mèrit que és el màxim que permet la llei. Hi votem a favor i
s'aprova, tanmateix hi fem el discurs que aquestes mesures són merament pal·liatives i que no
són solució sinó mesures indispensables però insuficients.
11. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Renuncia a l'ús del local cedit per
Metrovacesa (actualment, Merlín Properties, SOCIMI, SA) a l'Ajuntament de Reus, segons l'acta
de lliurament de la possessió de data 20 d'octubre de 2015.
12. Medi Ambient. Resolució de procediments sancionadors per infracció de la normativa sobre
tinença d'animals potencialment perillosos.
Es genera un debat al voltant de la manca de compromís dels representants de l'Ajuntament en
temes relacionats amb els animals a la nostra ciutat. Hi votem en contra però s'aprova.
13. Medi Ambient. Aprovació inicial del «Pla de verificació d’activitats comunicades de Reus,
2017-2022».
S'ha realitzat un nou pla d'inspecció per adequar-se a la llei catalana. Hi votem a favor i s'aprova.
14. Medi Ambient. Ratificació i adhesió de l’Ajuntament de Reus a la Carta Internacional per
Caminar.
Hi votem a favor i s'aprova.

15. Via Pública. Pròrroga del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp
per la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i vegetal dels residus municipals,
per a l'exercici 2017.
Signar nova col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament pel tractament de la fracció
orgànica de residus de Reus. Hi votem a favor i s'aprova.

16. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya relatiu al desenvolupament del projecte comunitari per a escales a la zona de Mas
Pellicer al Barri de Sant Josep Obrer, corresponent a l'any 2016.
Hi votem en contra, ja que hi ha molts aspectes en que es desconeix si les premisses de les que
parteix l'Ajuntament són correctes o ni tan sols certes. Tanmateix s'aprova.
17. Cultura. Aprovació del conveni de col·laboració amb la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals amb motiu de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017.
Ens abstenim ja que encara no sabem ben bé que representa el Reus Capital de la Cultura
Catalana. S'aprova.
18. Cultura. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, i l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per al suport a la programació
d'arts escèniques i musicals del Teatre Fortuny i del Teatre Bartrina durant els anys 2016 i 2017.
Hi votem a favor i s'aprova.
19. Participació, Ciutadania i Transparència. Modificació puntual del reglament del règim d'ús
dels horts ubicats en terrenys de titularitat municipal.
Ens n'abstenim, s'aprova.
20. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial de la modificació dels estatuts de l'Institut Municipal de
Museus de Reus i de l'extinció de l'organisme autònom Institut Municipal d'Acció Cultural i
aprovació de la integració dels serveis i recursos de l'organisme autònom Institut Municipal d'Acció
Cultural a l'Institut Municipal Reus Cultura.
Hi fem el discurs que hi ha una manca total de criteri cultural per a la ciutat, que cal un nou
projecte polític ja que la dissolució de l'IMAC és només un efecte d'una realitat preexistent. També
manifestem que la solució també serà poc clara per als treballadors de l'IMAC i de l'Institut de
Museus. Hi votem en contra, tanmateix s'aprova.
21. Aprovació inicial de la carta de serveis del servei de transport públic col·lectiu de viatgers.
Ens n'abstenim com fem en el corresponent Consell d'Administració de Reus Transport Públic.
S'aprova.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
22. Moció del grup municipal del PARTIT POPULAR (PP) per donar suport al Jutjat de
Violència de la Dona núm. 1 de Reus.
Hi votem a favor i s'aprova.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
23. Moció del grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent a la realització d'una inspecció
per verificar la taxa per ús o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública que pertoca a les
empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.
Es tracta d'inspeccionar en major mesura a les empreses subministradores d'energia i d'altres per

tal de verificar que paguen la taxa corresponent que els pertoca. Hi votem a favor i s'aprova.
24. Moció del grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent a les antenes de telefonia del
municipi de Reus.
Hi votem a favor i s'aprova.
25. Moció del grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per intensificar el protocol de detecció i seguiment de
les persones sense sostre a la ciutat.
Fem la denúncia de l'autocomplaença per part de l'equip de govern en matèria de Serveis Socials
ja que no es vol afrontar la realitat de desprotecció social que afecta a sectors amplis de la
societat, per exemple amb el recompte de persones que viuen al carrer, punt en que es fa evident
que no s'ha fet de manera acurada ja que el resultat de quatre persones és un resultat
completament esbiaixat. Hi votem a favor i s'aprova.
26. Moció del grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a l'eliminació de la violència envers les dones.
S'aprova, hi votem a favor.
27. Moció del grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a
l'elaboració d'un Pla d'Acció Municipal.
Demanem un pla estratègic de cara a preveure quin futur planifiquem pel propi Ajuntament davant
la manca de rumb actual i també per planificar quin rumb pretén l'Ajuntament per al futur de la
ciutat. S'aprova, inclosa amb una esmena de C's que ffa referència a incorporar en aquest estudi
el Catàleg de Llocs de Treball.
28. Moció del grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per la retirada
de la publicitat sexista i la no col·laboració en esponsorització amb empreses que facin ús
d'aquest tipus de publicitat.
És una proposta integral per tal d'abordar la visibilització del cos de la dona per part de marques
comercials que ho tenen com un reclam estètic i que acaba generant i alimentant un model.
S'aprova, després d'un debat per la representant d'un altre partit, debat un tant extemporani.
Precs i preguntes
Presentem un prec demanant que s'iniciï de nou les tasques de la Comissió redactora del nou
ROM (Reglament Orgànic Municipal, el reglament que regula l'Ajuntament, per exemple la
participació ciutadana en els plens municipals) que s'ha de reformar a partir d'una moció
presentada per la CUP el 2015 i que va ser aprovada en ple municipal i que segons marcaven els
acords ja s'hauria d'haver implementat el nou ROM fa mesos.

Consell Municipal de Polítiques de Gènere

20/12/2012

En nom de la CUP hi assisteix la Jordina
S'informa que es tornaran a fer tallers al Casal de les Dones, 100% subvencionats dirigit a dones
per fomentar-ne el seu empoderament, tallers que han tingut gran èxit en edicions anteriors.
En part per impuls de la campanya de Despertem el Feminisme s'iniciarà una campanya
institucional de cara al 8 de març de cara a realitzar un treball pedagògic per abordar la temàtica
dels micromasclismes.
La nostra representant al Consell de Polítiques de Gènere demana per la moció de la CUP que es
va presentar al passat ple que abordava el tema del masclisme ne la publicitat al carrer, el Consell
es compromet a fer-ne un seguiment.

REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE
–

No hi ha cap reunió prevista.

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

ACTES ALS QUE ASSISTIM
–

Aquesta setmana no hem assistit a cap acte.

