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

(23/01/17 – 29/01/17)
Activitat del Grup Municipal
Setmana que comença el dilluns realitzant per part del Grup Municipal els darrers preparatius per
al ple que es realitza a la tarda. Anteriorment la nostra representant assisteix a la Junta de
Portaveus prèvia al plenari municipal. A la tarda es fa el ple de la corporació (resum a sota) en el
que la CUP hi aporta dues mocions, una en la que es emana la retirada de la simbologia
franquista, que s'aprova, i una altra demanant un control de la interferència dels interessos privats
en les consultes del Grup Salut, que s'aprova parcialment.
No cal dir que el Grup Municipal es reafirma en el fet que el ple de sanitat que havíem demanat i
que finalment es va fer fa pocs mesos, a la pràctica només va servir per a introduir solucions de
caràcter parcial i temporal que no són solució definitiva per als problemes greus i de caràcter
públic que travessa el Grup Salut.
Anteriorment al ple també es constitueixen les juntes generals de RELLSA i de Reus Transport
Públic, en les que s'aprova una auditoria, i la del Grup Salut en la que es nomena a una nou
membre de la CUP.
A llarg de la setmana anem preparant el document sobre la reforma del Reglament de Participació
Ciutadana, que ha comptat fins ara amb la participació de moltes persones de dins i de fora de la
CUP que hi han posat el seu gra de sorra.
La Mariona Quadrada escriu un article que reflexiona sobre el contingut de Reus Capital de la
Cultura Catalana.
Anem preparant al llarg de la setmana diferents actes previstos, i també fem reunions amb
diferents agents al voltant de les campanyes que hi ha engegades per part de la Candidatura
d'Unitat Popular.

A sota resum de la Junta de Portaveus i del Ple celebrats el dia 2 de novembre.

INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
INFORMACIÓ DEL PLE 23/01/2017
JUNTA DE PORTAVEUS
–
–
–

S'hi aprova una proposta de Declaració registrada per la CUP en suport al món de la
pagesia.
S'hi aprova el canvi de nom del grup municipal de CiU pel de PDCAT.
S'hi aprova una proposta de Declaració en suport al món de la ramaderia d'ERC.

ORDRE DEL DIA
1. Presa de possessió com a regidora de l'Ajuntament de Reus de la Sra. Maria del Carmen
Pozuelo Blanco.
2. Presa de possessió com a regidora de l'Ajuntament de Reus de la Sra. Marta Puig Beltran.
La Marta Puig pren possessió com a regidora.
3. Aprovació de les actes de les sessions plenàries dels dies 24 de novembre i 19 de desembre
de 2017.
4. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
5. Alcaldia. Ratificar el Decret d'Alcaldia número 2016013163, de data 14 de desembre de 2016,
de compareixença en el recurs contenciós administratiu número 401/2016 contra l'Ordenança de
civisme, seguit a instàncies de l'Associació Reus Som Útils (ARSU), la Candidatura d'Unitat
Popular i l'Associació Cultural Despertaferro, davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
En aquest punt s'hi proposa que l'Ajuntament es personi en contra del recurs contenciós que han
interposat el Casal Despertaferro, ARSU i la CUP en contra de l'ordenança de civisme, hi tornem a
repetir que en aquesta ordenança s'hi persegueix al més feble i que tornem a estigmatitzar
persones i no té un caràcter pedagògic.
S'aprova amb el nostre vot en contra.

6. Alcaldia. Donar compte de l'adscripció de la regidora Sra. Maria del Carmen Pozuelo Blanco al
Grup municipal del partit dels socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés (PSC-CP).
7. Alcaldia. Donar compte de l'adscripció de la regidora Sra. Marta Puig Beltran al Grup municipal
de la Candidatura Popular (CUP).
8. Alcaldia. Donar compte de la designació de portaveu i portaveus adjuntes del Grup municipal
del partit dels socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés (PSC-CP).

9 Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.
Hi fem referència als canvis succeïts a nivell del regidor d'esports que tornarà a jornada complerta
per comentar la situació del rugby a la nostra ciutat.
10. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
11. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla especial de
protecció del patrimoni arquitectònic, historicoartístic i natural de Reus, referent a l'immoble núm.
10 del carrer Llovera.
S'aprova.
12. Medi Ambient. Resolució d'un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre
tinença d'animals potencialment perillosos.
Hi fem el discurs que fem sempre en aquest punt, en el sentit que cal fer una aposta clara per
l'educació i la pedagogia en aquest sentit.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
13. 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.
En aquest punt el govern vol renunciar a uns locals ubicats a la Fira i cedir-los a Metrovacesa. En
aquest sentit la CUP ja porta anys denunciant el fet que Metrovacesa ha sigut una operació de
caràcter especulatiu de governs anteriors en que hi van participar, entre d'altres actors, diversos
partits existents a la corporació, emmarcada en la mateixa època que INNOVA funcionava a tot
gas. També denunciem que la fira ha acabat perjudicant al petit comerç.
Després de diferents retrets entre partits, la CUP hi vota en contra i s'acaba aprovant.
14. Assessoria Jurídica. Compatibilitat d'un treballador de la societat Reus Serveis Municipals,
S.A, amb la gerència temporal de la societat Reus Desenvolupament Econòmic, SA.
Hi votem en contra perquè més enllà del cas del treballador en concret amb qui la CUP ja
manifesta que no hi té res en contra, es considera des de la CUP que la diferència de sou entre
treballadors no pot ser mai tan alta i també per denunciar l'acumulació de càrrecs.
SERVEIS A LA PERSONA
15. Ensenyament i Política Lingüística. Resolució anticipada del conveni subscrit amb
l'Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola i la Caixa d'Estalvis de Tarragona per a la
construcció, posada en marxa i manteniment de la Llar d'Infants del Roser.
Hi votem a favor i s'aprova.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
16, Moció del grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent als ajuts per accedir als casals d'estiu
municipals.
Hi fem un discurs relacionat amb el fet que vam presentar una moció demanant que es facin
efectius uns preus públics per part de l'Ajuntament. Hi votem a favor i s'aprova.
17. Moció del grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a un servei gratuït d'assessorament respecte a
les clàusules terra abusives.
Hi votem a favor i s'aprova.
18. Moció del grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
retirada de símbols franquistes i l'acompliment de la Llei de memòria històrica.
Després d'un debat en el que els representants del PP manifesten que s'abstindran, fent d'aquesta
manera honor als seus antecessors ideològics. La representant de C's banalitza el feixisme
afirmant que només en poden parlar aquells qui l'han viscut, com si només es pogués opinar d'allò
que es viu in situ.
S'acaba aprovant aquesta moció.
19. Moció del grup municipal del PARTIT POPULAR (PP) per l'inici de l'estudi del projecte
"Reus rehabilita".
Volen revitalitzar la rehabilitació de façanes, proposem que es tinguin en comtpe els barris i les
rendes més baixes. S'aprova la moció amb les nostres vots.
20. Moció del grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per la reducció del lliscament de les
voreres, places i passejos de la ciutat.
S'aprova amb els nostres vots.
21. Moció del grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per tal d'augmentar la seguretat viària a
l'avinguda Bellisens.
Recordem que ja vam presentar un prec en aquest sentit. S'aprova la moció.
22. Moció del grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a
l'incompatibilitat de l'exercici simultani públic i privat de la professió mèdica en l'àmbit del Grup
Sagessa.
Hi presentem varis punts per tal de garantir que el sistema públic de sanitat no sigui interferit per
interessos privats. S'aproven els punts que fan referència al control de les males pràctiques que
tenen com a conseqüència el benefici privat, i no s'aproven els punts que demanen de manera
estructural no permetre l'activitat privada dintre d'instal·lacions del Grup Salut. Perpetuem el model
INNOVA.

REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE
–
–
–
–

Comissió Especial redactora Nou Reglament de Participació Ciutadana. 30/01/2017
Sessió de treball Consell de Cooperació i Solidaritat. 30/01/2017
Comissió Especial de Polítiques d'Habitatge Social. 01/02/2017
Acte públic en que els regidors defensaran les seves propostes de reforma del Reglament
de Participació Ciutadana. 02/02/2017

ACTES ALS QUE ASSISTIM

–
–

–
–

Tots els regidors de la CUP assisteixen a l'acte del Pacte Nacional pel Dret a Decidir fet al
Teatre Bartrina. 24/01/2017
La Mariona assisteix a la Gincama de les Llengües del Consorci de Normalització
Lingüística, que tot i ja existir en anys precedents enguany s'emmarca en l'any de la
Capital de la Cultura Catalana. 25/01/2017
La Mariona i l'Oriol assisteixen al Centre de Lectura a la recepció d'entitats. 27/01/2017.
La Mariona, la Marta Llorens i la Marta Puig assisteixen a la inauguració de Reus Capital
de la Cultura Catalana al Teatre Fortuny. 28/01/2017.

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 s'assisteix a cap acte.

