
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
(01/09/17 – 30/09/17)

       Activitat del Grup Municipal

L'activitat del conjunt de l'Ajuntament i , per tant, del grup municipal es veu alterada per la situació  
política a Catalunya, per això farem un breu resum de les reunions i demés trobades institucionals 
d'aquest mes.

Com a punts a destacar al respecte, és evident que la repressió desfermada arreu del país, en 
forma d'escorcolls, entrada a la seu nacional de la CUP sense presentar ordre judicial, detencions 
de tècnics i càrrecs polítics, violacions de correspondència postal, supressió de webs, imputació 
de 750 alcaldes de Catalunya etc,  ha deixat  petjada en tots els municipis de Catalunya i  per 
derivada.

Aquesta situació a Reus es va materialitzar en la tensió existent per la presència d'agents de la 
policia espanyola a l'Hotel Gaudí i diferents incidents entre manifestants i membres d'aquest cos 
policial. L'esquerra independentista va participar en les mobilitzacions i va col·laborar en el bon 
funcionament d'aquestes. Així mateix el grup municipal de la CUP va signar el document subscrit 
per altres forces del consistori en el que s'hi demanava que els agents que eren a l'Hotel Gaudí 
deixessin la nostra ciutat. A més el grup municipal ha mantinguda informada a l'assemblea local de 
la CUP i al conjunt de l'Esquerra Independentista pel que fa referència a la situació actual.

L'assemblea realitza actes a Reus relacionats amb l'actualitat política, com ara l'acte al Parc Dr 
Claudi Tricaz o els actes de la Diada en que hi participa. Així mateix el grup municipal participa en 
la logística de l'acte en suport a l'Andreu Curto i Adrià Aragonès el dia 16 de setembre per la causa 
oberta contra ells en el marc dels incidents després del desallotjament de Can Vies. Membres de 
la CUP acompanyen als encausats en el seu judici el dia 18 de setembre.

A nivell institucional els dies 8 i 12 de setembre es realitzen comissions informatives relacionades 
amb el ple que posteriorment es fa el dia 15 de setembre, a sota en teniu el resum. 

A sota resum de la Junta de Portaveus i del Ple celebrats el dia 15 de setembre, i també resum  



d'altres aspectes relacionats amb la vida institucional a l'Ajuntament de Reus.
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CONSELL GENERAL DE L'IMFE         20/09/2017
Per indisponibilitat horària no hi assisteix el representant de la CUP

CONSELLS D'ADMINISTRACIÓ DE L'HOSPITAL SANT JOAN, GECOHSA I CMQ 
22/09/2017

Es posposa la realització d'aquests Consells d'Administració.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE REDESSA   26/09/2017
Es posposa la realització d'aquests Consells d'Administració per al 17/10/2017.

COMISSIÓ PLA MOBILITAT EN BICICLETA    27/09/2017
Es posposa aquesta comissió. 

JUNTA de PORTAVEUS  14/09/2017

Hi assisteix la Marta Llorens representant a la CUP

PLE MUNICIPAL  15/09/2017
TOT SEGUIT UN RESUM DEL PLE DEL DIVENDRES

1. Aprovació de les actes de les sessions dels dies 6 i 20 de juliol de 2017.

S'aproven.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Alcaldia. Donar compte del decret de l'alcaldia relatiu a l'ampliació de la delegació conferida a  
la  regidora  delegada de Participació,  Ciutadania  i  Transparència en relació  a la  presa de les  
decisions relatives a tots els horts urbans municipals.

El regidor de la CUP Oriol Ciurana mostra la seva sorpresa perquè fa temps la CUP va mostrar la 
seva  voluntat  de  treballar  conjuntament  conjuntament  amb  una  altra  entitat  i  amb  el  mateix 
Ajuntament, i ara ens trobem amb decisions ja preses sense cap debat previ.

4. Alcaldia. Reelecció del Síndic municipal de Greuges de Reus

La CUP hi remarca que cal una partida específica per al Síndic de Greuges (a dia d'avui penja 
d'Alcaldia) i també que cal prendre's seriosament  aquest òrgan.



5. Alcaldia. Nomenaments de membres i representants en distints òrgans, organismes o entitats 

S'aprova per unanimitat.

6. Alcaldia. Renovació de membres del Consell Escolar Municipal

7. Aprovació de la Carta de Serveis de les escoles bressol municipals.

La regidora Marta Llorens explica el  sentit  de l'abstenció del  grup de la  CUP atès que hi  ha 
condicions en alguns dels edificis de les Escoles Bressols Municipals no són les més òptimes. 
S'aprova aquest punt. 

8. Assessoria jurídica. Sol·licitud de compatibilitat d'un treballador de l'Institut Municipal Reus 
Cultura.

S'aprova  aquest  punt,  amb l'abstenció  de la  CUP ja  que  fa  mesos que  es  va  demanar  una 
informació relativa a aquest cas i no es va fer arribar al grup municipal de la CUP.

9. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat de diversos empleats de l'Ajuntament de Reus.

La CUP fa crítica ja que a un dels treballadors que havia demanat una compatibilitat i no se li va 
facilitar de la mateixa manera que en d'altres casos. S'aprova aquest punt per unanimitat.

10. Projecció de Ciutat. Adhesió de Reus a la marca ''Ciutats i viles amb caràcter'' de l'Agència  
Catalana de Turisme.

La CUP s'hi absté ja que és aprofundir en el model turístic i de ciutat de l'Ajuntament de Reus que 
és molt coix.

11. Promoció Econòmica. Modificació de les bases de subvencions per al programa de suport a  
la internacionalització ajuts a les empreses. 

Es  tracta  d'una  adequació  de  les  bases  d'un  programa  per  tal  de  promocionar  la 
internacionalització  d'empreses de Reus amb subvencions. Tanmateix el grup de la CUP hi fa el  
discurs que no s'ajusta a la ideologia liberal el fet de subvencionar a empreses i a més fent-ho 
subcontractant a una empresa externa per a fer-ho.

12. Medi Ambient.  Resolució de procediment sancionador per infracció de la normativa sobre  
tinença d'animals potencialment perillosos.

La CUP hi vota en contra atès el discurs que sempre fa en aquest punt d'apostar per la pedagogia, 
en comptes de fer-ho per la sanció gràcies a les ordenances sancionadores.

13. Assessoria Jurídica. Resolució anticipada del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de  
Reus, Reus Serveis Municipals SA i el Consell Comarcal del Baix Camp en la prestació del servei  
d'atenció a la infància i adolescència.

Es vota a favor de manera unànime.

14. Benestar Social. Aprovació conveni amb Càritas per la col·laboració en la gestió del menjador  
social.

La  CUP  hi  vota  se  n'absté  ja  que  els  convenis  amb  el  tercer  sector  comporta  una  certa 
desregulació i un treball voluntarista aquest model.



15. Benestar Social.  Aprovació conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat  de  
Catalunya para la gestió del Servei d'Informació Mediadora.

S'aprova aquest punt amb l'abstenció del grup de la CUP.

16. Ensenyament i Política Lingüística. Aprovació conveni amb la Generalitat de Catalunya per  
al projecte ''Aula d'iniciació al món laboral''.

S'aprova aquest punt amb l'abstenció del grup de la CUP.

17. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació dels preus públics de les activitats del  
Casal de Joves de La Palma.

La CUP hi vota en contra perquè ja fa temps va presentar una moció demanant que es fes una 
ordenança de preus públics, que encara està per elaborar.

18. Participació, Ciutadania i Transparència.  Aprovació del Reglament de la Targeta Jove de  
Reus.
El regidor de la CUP Edgar Fernández remarca que cal apostar per polítiques que acabin derivant 
en  organismes  veritablement  vinculants  (com ara  són  els  consells  locals),  fer  un  catàleg  de 
necessitats i també l'autogestió del Casal de Joves. LA CUP s'absté i s'aprova amb els vots dels 
altres partits.

 19. Salut Pública. Aprovació conveni amb l’Institut Català de la Salut (ICS) per a la promoció del  
programa d’activitat física “Pas a Pas”.

S'aprova aquest punt amb l'abstenció del grup municipal de la CUP. La CUP esmenta el fet que és 
absurd posar com a 

20. Benestar Social. Aprovació de les fitxes de l'addenda del Contracte Programa del Servei  
d'Atenció a la  Infància i  Adolescència (EAIA) i  Servei  d'Integració Familiar  en família  extensa  
(SIFE).

Aprova el punt. 

21. Proposta del Grup municipal del Partit Popular de rebuig als atacs vandàlics realitzats 
contra interessos turístics.

Aquest grup municipal presenta una moció en el que s'hi esmenta expressament a la CUP com a 
causant  de la turismofòbia; el  representant  de la CUP respon que el  model actual és font  de 
pobresa i precarietat estructural, i que això sí que és violència. S'aprova la moció amb el vot en 
contra de la CUP.

 
22. Moció Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per augmentar la seguretat ciutadana als  
barris Sant Josep Obrer i Mas Pellicer.

La CUP s'absté d'aquest punt, ja que tot i condemnar els fets que van ocórrer al Sant Josep Obrer 
no  es  poden  solucionar  només  criminalitzant  les  dinàmiques  d'ocupació  il·legal,  calen  altres 
polítiques més enllà de les mocions efectistes sense una feina prèvia.

S'aprova aquest punt amb l'abstenció del grup municipal de la CUP.



23. Moció Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per crear una subvenció per al pagament  
de la taxa de les escombraries per a les entitats del tercer sector.

En aquest moció demanen que se subvencioni el rebut de la brossa a les entitats del tercer sector. 
La CUP hi manifesta la seva postura contrària ja que s'ha rebutjat per part dels altres partits del 
plenari la possibilitat d'internalitzar el servei que permetria accions com aquestes sense que això 
impliqués un cost per a la ciutadania.

24. Moció Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a la creació d'una línia d'ajuts per al foment de les 
activitats de lleure.
Tot i fer crítica d'algunes aportacions de grups municipals, la CUP hi vota en contra i s'aprova, amb 
el vot desfavorable dels regidors de govern.

25. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per impulsar la incorporació de la guàrdia 
urbana al sistema de seguiment integral "VIOGEN" envers casos de violència de gènere a Reus. 
La CUP hi vota en contra ja que apel·la a instàncies estatals, tanmateix s'aprova la moció.

26. Moció Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per la promoció del projecte "No puc esperar".
Es tracta d'una moció per facilitar espais per a que els ciutadans puguin fer ús del lavabo de forma 
gratuïta en punts de la nostra ciutat.

27. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per la preservació 
de la fumera helicoïdal del Moli de Baix Monterols situada a la Boca de la Mina.

Aquesta moció es retira per novetats de darrera hora al voltant d'aspectes tècnics de catalogació 
de l'espai del Mas del Molí.

28.  Moció  del  Grup  municipal  CANDIDATURA D’UNITAT  POPULAR  (CUP)  referent  a  la  
producció i venda d'armes que alimenten els conflictes dels que fugen les persones refugiades. 

La CUP presenta aquesta moció del Centre d'Estudis Delàs en el que sotmet a votació que 
l'Ajuntament de Reus no faci contractes públics amb empreses relacionades amb el negoci 
armamentístic. Després d'un intercanvi amb els grups del PP i de C's, que fan menció obsessiva 
d'altres estats recurrentment com Veneçuela o Cuba, s'aprova la moció.



          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

– Hem anat assistint a reunions, concentracions i d'altres relacionats amb el referèndum de 
l'1 d'octubre i totes les seves derivades. 

– 21/09/2017 lliurament guardons de la ciutat.

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

