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

(03/07/17 –09/07/17)
Activitat del Grup Municipal i de l'assemblea local de la CUP de Reus
Dilluns se celebra reunió del grup municipal per tal d'abordar els darrers detalls de les comissions
informatives i també per acabar d'establir postura davant del ple del dijous.
També el dilluns se celebren les comissions informatives de Serveis a la Persona, de Serveis
Territorials i d'Urbanisme i de Serveis Generals i Econòmics. La CUP hi planteja diverses
qüestions relacionades amb l'interès públic, que tot i no rebre resposta per part del govern s'hi diu
que ho treballaran i que faran resposta quan la tinguin.
El dimarts es realitza una roda de premsa per part de la CUP, conjuntament amb l'Associació de
Gent Gran de Reus i Baix Camp i també per part del sindicat sanitari USITAC, per tal de presentar
la moció que la CUP porta al ple municipal (conjuntament amb els altres partits de l'oposició –
PSC, PPC i C's-) que demana l'obertura de la residència i centre de dia del CAP Horts Miró. En
aquesta roda de premsa, també hi ha presents membres del col·lectiu “Marea de Pensionistes”.
Dimecres i el mateix dijous del ple es realitzen juntes de portaveus per tal d'esclarir diferents
aspectes relacionats amb el ple, transaccionar esmenes i altres aspectes relacionats amb el
contingut del plenari.
Dijous al migdia es realitza una altra reunió del grup municipal preparatòria del ple, i per la tarda
es desenvolupa el plenari municipal, en teniu el resum a sota.
Divendres el grup municipal de la CUP realitza reunions amb dos col·lectius per abordar temes de
salut pública a la nostra ciutat.
Per altra banda, al llarg de la setmana anem treballant assumptes d'interès ciutadà, o bé d'altres
relacionats amb l'interès particulars de persones i diferents col·lectius.

Tot seguit tota la resta d'activitat institucional de la CUP a llarg de la setmana.

INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
1.-RESUM REUNIONS INSTITUCIONALS:
PLE MUNICIPAL 06/07/2017
1. Aprovació de les actes de les sessions dels dies 8 i 23 de juny de 2017.
S'apoven.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2016.
El Síndic de Greuges fa un repàs davant del ple municipal de l'informe de treball que ha elaborat,
en el que hi esmenta la feina que ha realitzat d'atenció de ciutadans que han hagut de resoldre
problemes davant de l'administració pública.
La CUP denuncia que es mantinguin desigualtats en matèries bàsiques com l'habitatge.

4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al BALL DE PRIMS de Reus.
S'aprova.

5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al DRAC de Reus.
S'aprova.

6. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l'EQUIP OK LLIGA D'HOQUEI PATINS del
REUS DEPORTIU.
S'aprova.

7. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització municipal.
Se'n dóna compte.

8. Alcaldia. Proposta festes locals per a l'any 2018.
S'aproven els dies de les festes de Sant Pere i de Misericòrdia.

9. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.
La CUP s'absté en aquesta votació, ja que en l'apartat del nou Institut Municipal de Reus Cultura,
només hi ha representades 3 entitats de Reus i un privat que es dedica al món de la cultura, i no
es considera prou representatiu.
S'aprova aquest punt.

10. Serveis adjunts a la Secretaria General. Modificació de les funcions de la gerentcoordinadora de Serveis a la Persona.
En aquest punt es modifiquen les atribucions que tenia fins ara la gerent de Serveis a les
Persones, de manera que tindrà en el futur les atribucions que fan referència a matèria d'esport,
també les portarà la gerent de Serveis a les Persones.
La CUP s'absté i critica l'opacitat vers com s'ha gestionat la informació vers aquests canvis però
s'aprova.

11. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 13 reguladora de la
taxa per l’expedició de documents administratius.
En aquest punt es demana de modificar l'ordenança que fa referència a tràmits administratius per
tal que els paradistes del mercat deixin de pagar per fer alguns tràmits.
S'aprova per unanimitat.

12. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 18 reguladora de la
taxa per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.
En aquest punt es demana de modificar l'ordenança que fa referència a l'aprofitament del sòl, per
la qual els beneficiaris d'horts urbans

13. Patrimoni del Sòl. Fixació de les condicions d'autorització del traspàs del contracte
d'arrendament dels baixos i 1r pis de l’immoble núm. 1 del c/ Metge Fortuny i dels baixos de
l’immoble núm. 3 del mateix carrer.
La CUP hi vota en contra ja que no s'aprofita el canvi a les instal·lacions del Cafè de Reus per a
fer-ne un ús municipal (aquest immoble és de propietat municipal).

14. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de les tarifes
de la concessió administrativa d’explotació de l’aparcament públic del Centre del Pallol.
La CUP hi vota en contra al representar una pujada marcada per l'IPC d'una contracta d'un
pàrquing públic gestionat per un privat. S'aprova el punt.

15. Patrimoni del Sòl. Aprovació de la rectificació i verificació de la relació de bens immobles que
s’integren a l’Inventari General.
S'aprova per unanimitat.

16. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix
Camp per gestionar les beques de menjador escolar per al curs 2017-2018.
La CUP s'absté i prospera el punt.

17. Ensenyament i Política Lingüística. Aprovació de la segona addenda al Conveni de
col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament
de Reus per al Pla Educatiu d'Entorn per a l'exercici 2017.
La CUP s'absté i prospera el punt.

18. Participació, Ciutadania i Transparència. Resolució de les al·legacions presentades pel
Grup municipal del PSC i aprovació definitiva de les bases del Reussona, concurs de música per
a joves.
La CUP hi vota a favor i prospera el punt.

19. Proposta del Grup municipal del PARTIT POPULAR (PP) per a la no aplicació d'una nova
taxa o "viñeta" que substitueixi els actuals peatges d'autopistes en concessió a Catalunya.
En aquest punt es demana que l'estat espanyol assumeixi la titularitat de les autopistes de
Catalunya que acaben les seves concessions en mans de privats els propers anys. La CUP s'hi
absté.
20. Proposta dels Grups municipals CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP),
CIUTADANS–REUS (C’S), PARTIT POPULAR (PP) i PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a l'obertura de la Residència al
Cap Horts de Miró.
La CUP la presenta conjuntament amb col·lectius amb els quals han estat treballant aquest tema
com ara el sindicat USITAC i també el Col·lectiu de Gent Grans de Reus i Baix Camp i també amb
els altres partits de l'oposició; després d'un debat tens, s'aprova la moció.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

21. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) de rebuig al "referèndum il.legal" anunciat
pel proper 1 d'octubre de 2017.
La CUP hi vota en contra i no s'aprova.

22. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a la inclusió de
clàusules en suport a l'economia social en la contractació pública de l'Ajuntament i els seus ens
depenents.
La CUP la portava treballant des de feia temps, es tracta d'incorporar punts claus en matèria de
contractació pública que continguin garanties en la contractació pública, especialment pel que fa
als treballadors de l'empresa contractista i en d'altres aspectes socials i mediambientals.
Finalment prospera la moció
23. Moció del Grup municipal CIUTADANS – REUS (C’S) per l'actualització del Mapa
d'Instal.lacions Esportives del Municipi (MIEM).
S'aprova la moció amb el vot de la CUP.
24. Moció Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a la posada en marxa del projecte Patis Oberts.
S'aprova la moció amb el vot de la CUP.
25. Moció Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per a la creació d'un nou concurs literari.
Moció que presentada de manera neutra, conté altes dosis d'ideologia i en la qual s'hi deia que
actualment es vulnera la Constitució pel simple fet que l'únic certamen literari que hi ha és per a
dones i en llengua catalana, finalment prospera aquest punt gràcies als vots d'Ara Reus. La CUP
hi vota en contra.

La CUP presenta una pregunta al voltant de la implicació de l'alcalde de Reus respecte al
referèndum, i una altra relacionada amb al situació de la NOVA Ràdio que ha perdut la seva
freqüència de ràdio.

2.-REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE:
–
–

Taula Pobresa Energètica. 10/07/2017.
Presentació Estudi Comercial del Mercat Central a càrrec de Mercats de Barcelona.
11/07/2017.

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

4.-ACTES ALS QUE ASSISTEIX EL GRUP MUNICIPAL:
–

Presentació del Diari la Jornada. Edgar, Mariona i Marta Llorens. 06/07/2017.

–

Fira de l'Hort al barri Horts Miró. Mariona. 08/07/2017.

–

Festa per la Independència. Mariona i Marta Llorens. 08/07/2017.

