INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
(20/07/15 – 26/07/15)
Reunions realitzades:
–

Comissió Informativa Urbanisme:
A l'apartat d'aprovació de l'acta anterior s'ha fet la pregunta quan s'obrirà la biblioteca Pere
Anguera, respon que acabaran les obres a finals d'octubre i la inauguració i posada en servei a
finals d'any.
Hi ha tot un seguit de punts que refereixen a imposicions de sancions per infracció a la
normativa sobre la tinència d'animals potencialment perillosos, a tall de reflexió els
representants de la CUP comenten quina necessitat de tenir animals perillosos i quins límits hi
ha per determinar la perillositat o no d'aquests animals, la resposta ha anat en la línia d'apel·lar
a la llibertat individual a l'hora de tenir animals i el seu control, des de la CUP hem fet esment
de la necessària regulació normativa a l'hora de treballar ordenances que ho regulin.
A l'apartat de precs i preguntes hem comunicat els següents punts: alguns veïns de la Riera
Miró fan esment que volen conèixer el perquè del protocol d'ambulàncies que fa que les
ambulàncies en serveis d'urgències passin per la Riera Miró i Aragó en comptes de l'Avinguda
Marià Fortuny, la seva resposta és que se n'informaran i ens ho faran saber.
Queixes dels veïns de la Pastoreta arran de les festes del barri: soroll excessiu, brutícia,
atraccions a la vora de la llar de jubilats, no accés al pàrquing a causa de la ubicació de les
atraccions i que no se senten partíceps de les festes ja que s'ho troben tot organitzat, se fa
esment del paper de la Guàrdia Urbana ja que als veïns se'ls va informar que el control dels
decibels ho portava una comissió d'arquitectes, cosa que no es creu que sigui així. La seva
resposta en termes generals va en la línia que són dies de festes de barri i que tothom ha de
ser conscient d'aquests succés. Si no se'n senten partíceps, aquestes queixes s'han de
vehicular per mitjà de l'associació de veïns.
Cinema Laurents: aquest cinema està tancat de fa unes setmanes, tanmateix una treballadora
ha fet saber que la plantilla estan donats d'alta a la SS però sense cobrar a l'espera que una
altra empresa porti el negoci. Segons informa el regidor d'urbanisme, el terreny on hi ha el
Laurent és de l'Ajuntament que ho té llogat a la Caixa i aquesta alhora ho té llogat al Laurent
que no ho pot pagar: La Caixa paga 5 o 6 mil € al mes a l'ajuntament. S'està a l'espera de com
es desenvolupin els fets ja que hi ha 3 operadores interessades en aquest negoci.
Neteja de solars: el regidor fa constar que els solars públics estan en bones condicions en
comparació amb els privats. Els representants de la CUP fan saber que el solar que
l'Ajuntament té en règim de cessió a l'empresa que gestiona el negoci Privée al costat del
cementiri estan en males condicions, la resposta és que l'ajuntament supervisarà els seu estat
i si no se'n cuiden faran les sancions pertinents i en darrera instància faran els serveis de
manteniment necessaris. A la pregunta de què se'n fa dels residus d'aquest solars, el regidor
Monseny divaga i no acaba d'aprofundir al respecte.
Plagues als arbres: se'ns fa en mà uns informes de tècnics que venen a dir que hi ha un
seguiment d'aquest assumpte per part de l'ajuntament, que se'n fan els tractaments
corresponents amb productes de toxicitat baixa, però que malgrat tot encara hi ha queixes al
respecte. Ja no es fumiga amb el glisofat. Es fa esment, que en llocs oberts no es fa
tancament al públic durant el tractament perquè a l'aire lliure no presenta perillositat per a la
salut pública.
L'Arza informa del final de la remodelació de la Plaça Catalunya, al respecte comenta que van
trobar un tros de muralla i que l'havien soterrat ja que els tècnics van desestimar-ho per manca
d'interès històric. Aquest soterrament està preparat per destapar-ho si així es creu convenient,
ja que en darrera instància la runa que hi ha entre la muralla pot ser d'interès arquelògic. Està
previst de remodelar tota la plaça, el preu serà de 340000€.
A la pregunta del PSC sobre l'estat del POUM, el regidor Arza respon que per de moment hi ha
el pla d'inundacions fet, el cost del qual és de 30000€ i que en definitiva el POUM acabaria el
2018. Aquest setembre se'ns dirà en quin ens trobem al respecte.

–

Comissió Informativa Econòmics:
Expliquen un conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Reus i el de Sant Feliu de
Llobregat per desenvolupar el projecte de ciutats inteligents, això és un projecte en virtut del
qual amb unes càmares i pantalles es podrà saber en tot moment l'estat del trànsit del tomb
de ravals facilitant així la mobilitat. N'hem demanat el cost i la motivació i la resposta ha sigut
que el cost no el sabien i la motivació que des de mobilitat asseguren que és un projecte
necessari, hi hem votat en contra per manca d'informació i que les explicacions no donaven la
importància que li donaven ells a més de posar per damunt de la taula que pot posar en dubte
el dret a la privacitat.
RRHH: compatibilitat de l'exercici d'activitat privada sol·licitada per una treballadora de
l'ajuntament de Reus, hem preguntat a l'interventor que deia l'informa sobre compatibilitats i ha
assegurat que era favorable i que ha de passar per la CI perquè és el reglament.
Informe d'intervenció: l'interventor ha donat compte de l'informe trimestral a data fins a 31 de
març. Allò important és que la mitjana de pagament a proveïdors de 77,3 dies. Hem fet algunes
preguntes sobre el deute, pagaments i previsions, els altres han tancat files. Hem preguntat
per notícies aparegudes referent al deute municipal i amb els bancs al Diari el Pais i del Diari
de Tgna i ens ho han esclarit.
Hem discutit sobre el tema de transparència, la resposta del regidor Enrech ha sigut que és
pitjor posar-ho i no entendre-ho que no pas no posar-ho, la CUP ha manifestat el seu desacord
i s'han emplaçat en una reunió aquesta setmana.

Reunions fetes:
a) Arran de la convocatòria del Consell d'administració de Reus Serveis Municipals i també a
instància d'un treballador ja jubilat, els regidors de la CUP Marta Llorens i David Vidal
s'adrecen al Cementiri Municipal a fer-hi una visita per atendre les necessitats i
requeriments d'aquest servei municipal.

–
–

Reunions previstes:
Consell d'administració de RSM.
Comissions informatives (encara per determinar)
Actes on som convidats:

–

Comentaris:
–
–

Hem legalitzat un NIF del grup municipal de la CUP ja que se'ns demana que allò que
ingressem en concepte de grup municipal s'ingressi a un compte corrent propi del GM.
El GM farà reunions setmanals els dilluns pel matí amb un ordre del dia preestablert. El GM té
previst fer una proposta organitzativa interna a l'assemblea, quan ho tinguem ho farem avinent
a l'assemblea.

