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

(06/03/17 – 19/03/17)
Activitat del Grup Municipal
(Inclou resum de les dues setmanes passades).
La primera setmana és de preparació del contingut de les comissions informatives i del ple del
proper dijous dia 16 de març. En concret, la CUP presenta per al proper ple una moció en que s'hi
demana que l'Ajuntament organitzi un referèndum sobre el model de gestió de la neteja pública
que vol per al ciutat, si internalitzat o extern, i una altra moció en suport a l'Adrià i al Franz,
encausats al ser detinguts després que es desallotgés Can Vies. A la Junta de Portaveus també
s'hi presentarà una altra moció referent als Parcs Eòlics que ha sigut aprovada al Consell
Comarcal del Baix Camp.
El Grup Municipal realitza una roda de premsa en la que s'hi fixa la seva posició al voltant de les
notícies que han sorgit sobre la licitació que l'Ajuntament de Reus i la situació de la secció de
Rugby del Reus Deportiu després que s'hi hagin de obres per part del club de futbol deixant a
l'estacada a aquelles persones que pretenien practicar rugby, ja que ara els membres d'aquesta
secció han de fer esport en camps de gespa artificial, espais no habilitats i que són motiu de
lesions. Denunciem que aquesta situació va en detriment de l'esport de base que hauria de
promoure la regidoria d'esport.
Per acabar la primera setmana destacar la reunió que van mantindre els membres del Consell
d'Administració de l'Hospital Sant Joan (i per tant les conselleres de la CUP) amb el comitè
d'empresa de l'Hospital. S'hi van abordar assumptes com les DPO i la situació a mig termini de
l'Hospital, sense entrar en detalls del procés de les reunions mantingudes amb el conseller Comín.
Pel que fa a la setmana del 13 de març, dilluns s'inicia amb una roda de premsa per explicar la
postura de la CUP respecte al ple. A la tarda es realitzen les comissions informatives de Serveis
Generals i Econòmics, de Territori i Urbanisme i de Serveis a les Persones. Els punts tractats
posteriorment arriben al ple, de manera que en resum d'aquest ja hi va incorporat els temes
essencials de les comissions informatives.
Dimarts surt publicat l'article de la Mariona Quadrada sobre l'estat de la cultura a Reus:
http://cupreus.cat/reflexions-cultura-1/ ; dimecres la Marta Llorens representa a la CUP en Junta
de Portaveus.
Dimecres hi ha Consell d'Administració de Reus Mobilitat i Serveis amb participació per part de la
CUP de l'Antoni Nogués, Oriol Ciurana i Xavier Angelergues. Durant aquest ple els consellers de
la CUP no signen els comptes generals corresponents a l'exercici 2016 de l'empresa; a banda de
constatar de baixa participació dels consellers dels altres partits en intervencions, s'hi mostren
diferències de criteri en relació a diferents aspectes que s'hi tracten, com ara els terminis i forma
d'arribada de la documentació, la valoració negativa que a la CUP del perllongament del crèdit pel
pàrquing de la Fira, o sobre la política de creació de nous pàrquings, fet ja valorat en el seu
moment per la CUP.
Membres del Grup Municipal assisteixen també a una xerrada organitzada per la Federació
d'Associacions de Veïns de Reus per tal que la CUP hi expliqui la seva proposta al voltant del
servei de la neteja viària i recollida de residus.

A sota resum de la Junta de Portaveus i del Ple celebrats el dia 15 de març i 16 de març.

INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
En junta de Portaveus s'aprova la moció que presenta la CUP que demana una moratòria en
la implantació de parcs eòlics a la ciutat de Reus.

PLE 16/03/2017

1. Aprovació de l'acta de la sessió de data 17.02.2017.
2. Informació de l’Alcaldia.
3. Donar compte i ratificar el Decret de l’Alcaldia, núm. 3366, relatiu a la rectificació de les errades
materials detectades en la separata 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.
El Grup de la CUP se n'absté ja que considera que el procediment és millorable.

MOCIONS DE L'ALCALDIA
4. Serveis adjunts a la Secretaria General. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació
entre els termes municipals de Reus i de l'Aleixar.
El Grup de la CUP s'absté ja que no ha arribat la informació amb temps i forma.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
5. Patrimoni del Sòl. Compareixença en el recurs contenciós administratiu 29/2017 del Jutjat del
Contenciós Administratiu de Tarragona núm. 2. ( No acceptació sol·licitud d'expropiació per
ministeri de llei immoble núm. 9 carrer Vapor Vell ).
El Grup de la CUP hi vota en contra ja que pot lesionar els drets de la persona que impugna a
l'Ajuntament.
6. Patrimoni del Sòl. Acceptació de la renúncia al dret de superfície constituït sobre l’immoble
núm. 1-3 del c/ Josep Caixés.
El Grup de la CUP hi vota a favor.
7. Oficina d'Habitatge. Proposta d’Addenda al conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, per a l’any 2017, relatiu a l’Oficina d’Habitatge.
El Grup de la CUP hi vota a favor ja que suposa una partida de la Generalitat per a l'Ajuntament
per aquest programa.

8 Oficina d'Habitatge. Proposta d’Addenda al conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, per a l’any 2017, relatiu al Programa de Mediació
per al lloguer social.
El Grup de la CUP hi vota a favor ja que suposa una partida de la Generalitat per a l'Ajuntament
per a aquest programa.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
9. Rendes i Exaccions. Declaració d'interès/utilitat municipal de l'activitat de Centre Hospitalari
desenvolupada a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, immoble núm. 2 de Av. del Doctor
Josep Laporte, a efectes de l'impost sobre béns immobles.
En aquest punt s'hi vota que l'Ajuntament bonifiqui a l'Hospital Sant Joan l'IBI que li correspon per
a l'any 2017. Tots els partits participants del Pacte de la Salut -menys el PP que se n'absté- hi
voten a favor. La CUP s'hi absté ja que considera paradoxal que el municipi de Reus hagi de
suportar econòmicament una competència que no és municipal com és l'Hospital. Aprova la
moció.

10. Patrimoni del Sòl. Aprovació del plec de clàusules, prescripcions tècniques, i convocatòria de
la licitació de la concessió demanial de l'ús privatiu de l'immoble de propietat municipal situat al
carrer de Recasens i Mercadé, núm. 50, on hi ha construït l'Estadi Municipal de Futbol de Reus i
les instal·lacions annexes i complementaries.
En aquest punt s'hi tracta la licitació de l'Estadi Municipal per a que un club de futbol se'n faci amb
possessió de l'explotació per a com a mínim 25 anys. El Grup de la CUP hi denuncia que el
lloguer que pagui el club que s'ho quedi aniran a càrrec de les inversions que hauran de realitzar
-obligatòries per a clubs semiprofessionals-, per tant el lloguer no serà tal. També denuncia les
formes ja que prèviament a aquesta licitació el Reus Deportiu ja ha construït camps de futbol,
havent de marxar cap a altres camps no habilitats els jugadors de rugby. Finalment també es
manifesten dubtes al voltant del fet que les partides pels Jocs del Mediterrani destinades a l'Estadi
Municipal anaven condicionades a que l'ús que se'n fes fos públic.
El Grup de la CUP hi vota en contra però s'aprova.

SERVEIS A LA PERSONA
11. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació inicial de les bases per a l'atorgament
de les subvencions per les entitats que portin a terme el foment de la participació ciutadana a la
ciutat de Reus.
En aquest punt s'actualitzen les bases per subvencions a entitats de Reus per fomentar la
participació, la CUP manifesta que hi està d'acord, especialment pel que fa als valors que s'hi
manifesten.
Arribat aquí es passa pel ple un punt que el PP ha portat a la Junta de Portaveus: una proposta
per a que Reus s'adhereixi a un marc internacional per la Pau. El Grup Municipal de la CUP hi
recorda la llei mordassa del PP, la seva moratòria nuclear, guerra de l'Iraq, el comerç espanyol en
fabricació d'armes, l'autobús Hazte Oír, els atacs a la llibertat sexual, la impugnació de la llei
24/2015 de pobresa energètica, des de la cadira tot queda bé però a la pràctica de vida diària no

té cap mena de contingut ni de transcendència, finalment la representant de la CUP suggereix al
Grup Municipal del PP que ho enviïn a l'estat espanyol per si s'empelten. La CUP hi vota en contra
i s'aprova.
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
12. Proposta del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
campanya de suport als estudiants represaliats políticament pel desallotjament de Can Vies.
En suport a dos companys encausats després dels fets de Can Vies, un d'ells de Reus. S'hi fa una
crítica a la situació estructural als Països Catalans i s'intenta visualitzar la lluita existent fora de les
institucions. Tots els grups s'escuden amb que serà el jutge qui ho decidirà i hi voten en contra,
per tant no s'aprova.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
13. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per a la revisió de l'ordenança fiscal
reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Demana que la corporació retorni diners obtinguts per plusvàlues després de traspassos després
d'una sentència en un jutjat de Guipúscoa. Hi ha una advertència per part de l'interventor. Ens
n'abstenim i s'aprova.
14. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent a l'implantació d'un sistema de
localització per a usuaris de centres escolars, centres de dia, residències de gent gran i centres de
salut mental.
En aquest punt, tot i que hi ha punts en que parcialment s'hi pot estar d'acord, hi ha punts foscos,
com ara què passa amb les persones que no es puguin pagar els dispositius, també un model de
control i obsessió per la seguretat quasi malaltís, evitant una generalització que a més acabarà
promovent la segregació entre qui disposen recursos per aquests dispositius i qui no els té.
Finalment C's retira la moció a instàncies del Grup Municipal de la CUP.
15. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la innovació educativa a les escoles de la
ciutat.
Aquesta moció demana que s'extengui a les escoles que ho vulguin els paràmetres recollits en
l'Escola Nova 21.
La CUP hi fa el discurs que darrera de la innovació hi ha moltes arestes que cal treballar bé, que
el que és prioritari és la igualtat i evitar establir escoles de primera i de segona. La CUP hi vota en
contra i s'aprova la moció.
16. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a la instal·lació de passos elevats entorn al col.legi
la Presentació i, si s'escau, en altres centres docents.
La CUP hi vota a favor i s'aprova la moció.

17. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
celebració d'un referèndum per tal que la ciutadania decideixi quin model de gestió del servei de
neteja viària i recollida de residus vol per a la ciutat de Reus.
Es fa per part de la CUP defensa dels arguments que defensen la moció, fet que rep per resposta
per part de tota la resta de partits tot l'argumentari que al llarg d'aquests mesos ha anat difonent
l'empresa FCC en contra de la possible internalització. Se sotmet a votació i no prospera.
18. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per a establir una convocatòria oberta
per a ajudes per llibres, material escolar i inclusió social amb càrrec als ingressos de l'IBI
de l'autopista AP-7.
19.
Preguntes:
La CUP pregunta pel nombre d'altes i baixes de negocis a Reus, que rep per resposta que a l'any
2015 es van obrir 37 i tancar 44, el 2016 30 baixes i 40 altes. S'està fent un diagnosis de
competitivitat valorant els hàbits de consum. Hi ha un pla d'actuació de l'Agència amb la URV de
dinamització cultural i amb projectes i polítiques actives.
La CUP fa una bateria de preguntes sobre el cas d'una treballadora d'una empresa municipal que
ha hagut de ser readmesa al treball després que hagués estat acomiadada de manera per
l'Ajuntament després d'una sentència judicial. De totes les preguntes formulades per la CUP,
només van ser respostes tres d'elles.

REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE

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
–

8 de Març regidors del Grup Municipal assisteixen a la manifestació a Tarragona.

