
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
(01/05/17 –14/05/17)

       Activitat del Grup Municipal

Aquest resum correspon a les dues setmanes que van del dia 1 de maig fins al 14 de maig.

El dia 1 de Maig membres  de l'assemblea de la CUP participen en l'organització d'actes al voltant 
d'aquesta Diada i també formen part de la mateixa manifestació del bloc anticapitalista que es 
realitza per la tarda a Tarragona. 

Durant aquesta primera setmana de l'1 de maig fins al 7 de maig la portaveu del Grup Municipal 
es entrevistada repetides vegades en relació a la moció de confiança que planteja la Candidatura 
d'Unitat Popular a la ciutat de Reus, en la que l'alcalde pretén aprovar els pressupostos presentant 
una qüestió de confiança. En aquestes la Marta respon que l'objectiu de la CUP és assolir un 
pacte de mínims amb organitzacions d'esquerres o municipalistes de Reus per tal de redreçar la 
situació existent a la ciutat. 

El divendres dia 5 de maig es realitza una reunió informativa adreçada als consellers del Grup 
Salut de Reus, en la que s'hi aborden temàtiques relacionades amb el futur de l'Hospital Sant Joan 
de Reus, el consorci i mesures d'eficiència sobre les que caldrà fer-ne un seguiment per tal que no 
repercuteixin ni sobre el servei de l'Hospital Sant Joan ni sobre els seus treballadors.

També al llarg d'aquesta primera setmana el grup municipal va preparant la documentació relativa 
a  les  comissions  informatives  que  es  realitzen  la  setmana  següent,  i  que  seran  matèria 
d'aprovació  per  al  ple  municipal.  Igualment  es  fan  preparatius  per  a  diferents  campanyes 
endegades per  la  CUP i  s'atenen  els  habituals  casos  particulars  i  col·lectius  que passen pel 
despatx. 

El dilluns de la segona setmana el Grup Municipal de la CUP fa una reunió preparatòria en la que 
s'acaben de treballar assumptes relacionats amb les comissions informatives del mateix dilluns. 
Aquestes comissions són les de Territori i Urbanisme, Serveis Generals i Econòmics i finalment de 
Serveis  a  les  Persones.  Durant  aquestes  comissions  s'hi  tracten  punts  que  després  seran 
abordats en el ple del divendres (a sota el resum). 

A banda, el grup de la CUP demana que es personi el cap de la Guàrdia Urbana de Reus arran de 
l'escrit adreçat als grups municipals que agents de Reus hi denuncien situacions greus al cos, la 
resposta per part del regidor de govern és que la CUP pretén “polititzar a la Guàrdia Urbana”.  
També demanem per un acord de ple no complert en que s'hi demanava la instal·lació d'una placa 
commemorativa d'Amical Mauthausen. Finalment la CUP també fa preguntes relacionades amb 
aspectes del servei que presta l'empresa la Última Llar i finalment amb una llicència urbanística.

Dimecres es realitza una roda de premsa per part del Grup Municipal per tal de fixar la postura de 
la CUP respecte al ple municipal del divendres, en la que a més s'hi aborden d'altres temes.

Dijous el grup municipal de la CUP fa entrega d'al·legacions respecte a la concessió per a ús 
privat de l'Estadi Municipal de Reus per a un mínim de 25 anys, ampliables a 40. En aquestes 
al·legacions s'hi esmenten algunes irregularitats i també s'hi proposen millores.  El dijous membres 
de la CUP es reuneixen amb representants del comitè d'empresa de l'Hospital Sant Joan, reunió 
on es posen en comú circumstàncies relacionades amb l'hospital.

Divendres hi ha Junta General de l'Hospital Sant Joan de Reus i també ple municipal, a sota en 
teniu el resum. 
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JUNTA GENERAL DE L'HOSPITAL SANT JOAN 12/05/2017

En aquesta Junta General s'hi porten dos punts relacionats amb accions que s'emprenen per part 
de la direcció de l'Hospital d'evitar la causa de dissolució, aquestes accions van encaminades a 
eliminar el major nombre d'accions de l'empresa Hospital Sant Joan, reduint-les a només 10, per 
tal que el seu valor sigui el mínim imprescindible per evitar la causa de dissolució, i per altra banda 
una aportació no dinerària, consistent en associar un immoble de l'Ajuntament a l'Hospital, per tal 
que aquest darrer mantingui el capital social necessari per evitar causa de dissolució i per evitar 
també traspàs de líquid per part  de l'Ajuntament,  com ha hagut  de fer  aquests darrers temps 
l'Ajuntament.
La CUP vota en contra de les dues mesures ja que considera que cal fer  una valoració més 
política,  denunciant  que  ara  que  es  crearà  el  consorci  amb  la  Generalitat  només  s'aporten 
solucions a nivell parcial sense una postura global de tot plegat.

PLE 12/05/2017

1. Aprovació de les actes de les sessions de data 07.04.2017 i 12.04.2017.

S'aproven per unanimitat.

2. Informació de l’Alcaldia.

S'en dóna compte.

HONORS I DISTINCIONS 

3. Concessió Menció Honorífica a la Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella. 

S'aprova per unanimitat.

MOCIONS DE L'ALCALDIA

4. Alcaldia. Donar compte del decret de l'Alcaldia de data 24.04.2017 d'encàrrec de funcions a la  
Intervenció i a la Tresoreria municipals.

S'en dóna compte.

5.  Alcaldia. Ratificació  del  decret  de  l'alcaldia  de  data  06.04.2017  pel  qual  se  sol·licita  una  
pròrroga fins a 30 de juny del 2018 del termini per a l’execució de les actuacions previstes en el  
projecte d'intervenció integral "Els barris de ponent de Reus, de Sol i Vista a la Immaculada".

Ens abstenim.



6. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes o entitats.

S'aproven per unanimitat.

TRANSPARÈNCIA

7. Aprovació de la Carta de Servei de Serveis Funeraris.

La CUP vota en contra d'aquesta carta ja que no inclou la vetlla en casos de persones que no s'ho 
puguin permetre.

8. Aprovació de la Carta de Servei del Servei municipal de Biblioteca Pública. 

La CUP se n'absté ja que entén que aquesta carta hauria d'incloure la gestió integral de totes les 
biblioteques de Reus amb un carnet únic, cosa que no existeix.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

9. Intervenció. Donar compte de l'informe de la Intervenció General de seguiment de l'execució  
del Pla d'Ajust, primer trimestre de 2017. 

L'Interventor explica per quin motiu es dóna compliment al  Pla d'Ajust  al  qual es va sotmetre 
l'Ajuntament de Reus, s'ha pagat el deute per pagar als proveïdors, i d'altres d'estabilitat financera 
i equilibri  pressupostària. S'en dóna compte.

10. Intervenció. Acord de finalització anticipada del Pla d'ajust.

La CUP se n'absté ja que tot el que ha suposat l'endeutament per a la ciutadania la CUP no vol 
que es torni a repetir, també s'hi fa el discurs que ara és el moment de crear una empresa de 
gestió del servei de la neteja a la nostra ciutat. S'aprova aquest punt.

11. Intervenció. Proposta de reducció de capital social de la societat municipal Hospital de Sant  
Joan de Reus SAM i aportació no dinerària. 

És el  mateix contingut  que els  punts de la  Junta General.  La CUP hi  vota en contra perquè 
aquestes accions van en la línia d'integrar l'Hospital Sant Joan en el consorci amb la Generalitat, 
sense pretendre canviar les dinàmiques de fa anys que existeixen a Reus, la CUP pretén una 
assumpció  per  part  del  Catsalut  però amb participació  del  territori  (usuaris,  treballadors...).  Hi 
votem en contra i s'aprova aquest punt.

12. Ocupació. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la  
Generalitat de Catalunya pels programes PFI-PTT, any 2017. 

La CUP se n'absté ja que hi manca una memòria sobre els resultats sobre aquests cursos, que tot 
i ser útil tenen un punt d'assistencialistes. La CUP se n'abstè i s'aproven.

13. Rendes i Exaccions. Declaració d'interès o utilitat municipal de diverses obres a efectes de  
l'ICIO.

S'aproven per unanimitat.



14. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de preus de  
la concessió administrativa del servei públic integral de recollida de residus sòlids urbans i de  
neteja viària de Reus, exercici 2017.

La CUP hi vota en contra ja que considera que amb la internalització del servei els increments  del 
cost serien reals i transparents i per tant més controlables per les administracions, i per tant més 
justos per la ciutadania. S'aprova amb el vot en contra d ela CUP.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

15. Medi Ambient. Resolució de procediments sancionadors per infracció de la normativa sobre  
tinença d'animals potencialment perillosos.

La  CUP  hi  vota  en  contra  remarcant  el  discurs  de  l'educació  front  la  pràctica  de  multes 
recaptatòries. S'aprova aquest punt.

16. Gestió Urbanística. Aprovació del Text refós 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 per unanimitat.

SERVEIS A LA PERSONA 

17. Cultura. Aprovació dels preus públics de la Fira del Circ Trapezi 2017.

La CUP hi vota en contra ja que no hi ha hagut temps per avaluar-ho i a més coincideix l'aprovació 
amb la inauguració del propi Trapezi. S'aprova el punt.

18. Ensenyament.  Aprovació de l'oferta formativa i dels preus públics de l'Escola de Formació  
d'Adults Marta Mata, curs 2017-2018.

La CUP hi vota en contra ja que no s'hi inclouen criteris socials. També per part de la CUP es 
repeteix el discurs realitzat al seu moment en que s'hi explicava la diferència entre els preus de 
l'Escola Marta Mata i la que realitza un centre privat. Tampoc s'hi introdueixen criteris de renda en 
els preus públics tal  com va demanar la CUP en una moció aprovada el novembre del 2016. 
S'acaba aprovant el punt.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

19. Proposta del Grup municipal d'ARA REUS (AREUS) per impulsar el vehicle elèctric. 

La CUP se n'absté per la poca concisió d'aquesta proposta. S'acaba aprovant.

20.  Proposta  del  Grup  municipal  del  Partit  Popular  (PP) per  a  rebutjar  les  amenaces 
realitzades pel diputat de Junts pel Sí, Lluís Llach, en contra dels funcionaris públics. 

En aquest punt la CUP hi afirma que Llach va dir quelcom que és raonable, que els treballadors 



públics es deuen a un reglament i que l'han de complir. La CUP hi vota en contra, no prospera 
aquest punt.

21. Proposta del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) en defensa de la democràcia, la  
convivència i l'estat de dret. 

En aquesta moció C's demana que els partits independentistes renunciïn a la seva ideologia i a la 
seva pràctica. La CUP fa un repàs per posar en dubte la legitimitat de l'actual legalitat vigent que 
tant diuen defensar el PP i C's. La CUP hi vota en contra i no s'acaba aprovant. 

22. Proposta del  Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)  referent  a la  
acollida de persones refugiades. 

En aquesta moció redactada amb col·laboració amb d'altres col·lectius que s'apliquin mesures 
urgents d'acollida de refugiats i s'insten a la Generalitat a emprendre accions des de la pròpia 
autonomia. La CUP és la única força política que hi vota a favor, i per tant, no s'aprova. 

23. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la dinamització de l'Aeroport de Reus. 
S'aprova amb el vot de la CUP.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

24. Moció del Grup municipal del Partit  Popular (PP)  per a la realització d'un quadrant de  
l'estat de les propostes de resolució i mocions aprovades en la legislatura actual. 

S'aprova amb el vot de la CUP i l'abstenció del govern, després d'un debat molt llarg sobre com 
s'havia  de  votar,  cosa  que  denota  manca  de  coordinació  en  el  què  es  diu  a  les  Juntes  de 
Portaveus.

25. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent al finançament de projectes al  
barri Sant Josep Obrer. 

La CUP no vota mocions ad hoc, però en aquest cas no hi vota en contra perquè cal impulsar els 
plans comunitaris i per tant se n'absté. No s'aprova la moció.

26.  Moció  del  Grup  municipal  CANDIDATURA D’UNITAT  POPULAR  (CUP)  referent  a  la  
recuperació del Centre d'Art Cal Massó com a equipament de gestió directe municipal. 

La CUP inicia la seva explicació comentant que vol aclarir respecte a la polèmica creada a les 
xarxes socials que només es tracta d'una proposta de gestió i que es tracta de potenciar les arts 
plàstiques a Catalunya, que la CUP ho ha consultat a nivell dels actuals explotadors de l'espai i 
també amb artistes plàstics. S'aproven tots els punts menys el número 2, en el que s'hi demanava 
la gestió directa del Centre Cal Massó. 



27. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la xarxa d'avantatges per a famílies 
monoparentals i nombroses. 

La CUP hi planteja que les famílies a les que s'haurien d'ajudar segons la renda i que és una 
mesura a la qual s'hi poden acollir multinacionals inclús. S'aprova parcialment la moció.

Precs i preguntes.

La CUP fa una bateria de preguntes relacionades amb la Guàrdia Urbana de Reus, en concret  
amb la carta que va arribar als grups municipals on s'hi plantejaven queixes per la hipotètica  
situació que hi viu la plantilla. 

La CUP també fa una sèrie de preguntes relacionades amb el control que exerceix una empresa 
privada sobre el servei que presta FCC pel servei de la neteja de Reus. 

REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE

– Comissió redactora nova Tinença Animals. 16/05/2017.
– Audiència pública Consell d'Infants. 17/05/2017.
– Presentació del decàleg del Consell de Joves de Secundària. 17/05/2017.

          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

– L'Oriol assisteix a l'entrega de premis de la Cursa de la Dona. 06/05/2017.

– La Mariona i l'Oriol assisteixen a la inauguració de l'edició del Trapezi de l'any 2017 a Cal 
Massó. 11/05/2017

http://cupreus.cat/?p=866
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