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

(05/10/15 – 11/10/15)
Comissió Informativa de Territori i Urbanisme 5 d'octubre (Mariona, Marta i Oriol)
Aprovació de l'acta anterior, la cup esmena que faltava un apunt en l'acta i s'admet.
Gestió urbanística: permuta de terrenys per sol·licitud de Borges, no té costos per a l'administració
i l'empresa es farà càrrec de l'adaptació de terrenys i vials per fer-ho possible. Terrenys delimitats
entre c/ Astorga, Riera de l’Escorial i la zona verda del c/Pere Cavallé Llagostera, ens hi abstenim.
Patrimoni del sòl: per compliment de la llei, l'ajuntament haurà d'abonar la quantitat dictada per la
JEC al propietari de l'expropiació de la placeta del Niloga, davant del Mercadona. Tothom hi vota a
favor, Cup: abstenció. Salut pública: continuem multant propietaris d'animals per falta morrions i
altres incompliments. Tothom hi vota a favor, Cup: abstenció. Gestió urbanística: l’empresa Borges
proposa com a millora a la ciutat la cessió d’uns terrenys que beneficiarien l’IES Tapiró i la
comunicació viària a canvi d’uns altres terrenys que els beneficiarien a ells, el sr Ruana en fa una
explicació, a la pregunta del PSC de si afectaria els veïns, s’ha respost que no, la Cup pregunta si
hi haurà quotes de zona verda i la resposta és que sí. Tos els grups hi voten a favor i la Cup ens hi
abstenim.
Activitats:
S'informa de la sol·licitud per al desenvolupament d’una activitat de reparació i manteniment de
vehicles amb rentat, és tot correcte.
S'informa de la sol·licitud per llicencia de taller d’automòbils mecànica, electricitat, pneumàtica i
carrosseria amb informe favorable.

Comissió de Serveis a les Persones (Marta, Mariona, Edgar) dilluns dia 5 d'octubre.
1. Aprovació de l'acta anterior: la Cup vam fer una esmena que es va recollir. S'aprova.
2. Ratificació de la Modificació dels estatus del CNL de Reus segons LRSAL i Generalitat:
S'aprova ja que, segons l'explicació del secretari de la comissió, es tracta d'una adequació tècnica
a la llei. S'aprova
3. Pregunta des de la CUP: Per què el servei de Bombers de la Festa Major el fa una empresa
privada?
Se'ns respon des de Cultura, Montserrat Caelles, que els bombers de la Generalitat no tenen
competència a l'hora de fer prevenció, ho tenen prohibit. I que només ofereixen el servei de
cobertura d'accident, incendi, etc. en el moment que se'ls avisa. A més, també per una qüestió de
retallada d'horaris. No ens acaba de convèncer la resposta. Ho haurem de mirar.

Consell d'administració de Reus Mobilitat i Serveis (Xavi i Oriol) 07/10/2015.
(Queda per explicar-lo de cara a la setmana que ve)

Comissió refugiats: 07 d'octubre del 2015 (Marta)
En primer lloc, cal dir que només hi van assistir l'assessor d' ERC i la representant de la CUP.
Com que es feia estrany que no aparagués ningú més, després de 30 minuts de retard en
començar la reunió, la regidora va aclarir que només era una reunió per tècnics de la casa. La
representant de la CUP va replicar que no va quedar clar en el correu electrònic, i per tant, ja que
hi eren, es quedaven a la reunió.
Posada en comú dels diferents agents que s'haurien de desplegar per afrontar aquesta situació:

Mar Aparacio: maparicio@reus.cat – Tècnica seguiment situació refugiats (persona molt
facilitadora, pot servir com a persona per a consultes). Carme Mendiola: mcmendiola@reus.cat –
Convivència i Immigració. Dolors Joanpere: Serveis a la Ciutadania i Participació – Solidaritat i
Cooperació. Dolors Sardà: Educació. I s'han de fer trobades amb l'àmbit tècnic de: Habitatge,
Salut Pública, Ocupació i Formació: Mas Carandell, Voluntariat, Relació amb entitats: - Càrites,
Creu Roja, Educació en el lleure i Esglésies, Joventut: PLIS (Plans locals d'inclusió social).
El procés d'acollida dels refugiats no ha de suposar una despesa que vagi en detriment d'altres
partides pressupostàries destinades a les persones immigrades, i ja residents a la ciutat, és a dir,
el pressupost de Serveis Socials no s'hauria de veure modificat.
Els organismes institucionals que hi participen són l'Estat espanyol, les Diputacions amb una
partida de 100.000 euros i la Generalitat fins arribar als ajuntaments. La persona encarregada a la
Generalitat d'aquest assumpte és Àngel Miret.
Les refugiades arribaran a BCN per a passar-hi un temps i s'allotjaran a uns pisos que anys enrere
eren competència de la RENFE (“allotjament de les vídues de la Renfe”). Es faran els estudis
pertinents per després distribuir-los pel territori. No hi ha una previsió del temps de quan arribaran,
ni del temps que s'estaran a Barcelona.
S'està fent una guia d'acollida (esborrany) i després s'haurà d'adaptar a cada ciutat segons el
perfil de cadascuna. S'està preparant material escolar.
S'està preparant els recursos disponibles: Agència d'Habitatge, Governació i Immigració.
Hi haurà una fitxa/fotografia de Reus que es farà arribar als òrgans institucionals pertinents amb
un anàlisi DAFO de la ciutat i, a partir d'aquí, analitzar les mancances i solucionar-les per a donar
el millor servei i la millor acollida a les refugiades.
S'haurà de buscar també una família d'acompanyament perquè faci el seguiment de la família.
En tot aquest procés, pot ser que l'Estat espanyol agafi un altre camí i no comptes amb els
ajuntaments per tal de fer el seguiment i que ho deixés en mans de Creu Roja i Càrites.
Conclusions extretes de la reunió:
-Que encara està tot per fer.
-Que hauríem d'aprofitar aquest moment per tal d'incidir en la situació d'altres persones en
exclusió social, amb qualitat de persones “immigrants econòmics” i no polítics però amb una
situació semblant o pitjor que les refugiades.
-Que es podria tornar a engegar la proposta de creació de la figura de “mediadora” que ja havia
existit.
-Que aquesta situació sembla una mera rentada de cara del govern que ja li va bé de cara a
l'opinió pública.

Comissió Informativa de Territori i Urbanisme 10 d'octubre (Mariona, Marta i Oriol)
Aprovació de l'acta anterior.
Gestió urbanística: s'informa del desenvolupament de la promoció d'equipaments a la zona mas
Mainer. Se'ns explica que un primer projecte del 2005 queda modificat per reduir alçada de pisos i
guanyar metres d'equipaments de planta baixa. Es modifica el projecte i el 2007 queda parat per
problemes de costos. 2012 troben un possible operador per equipaments de planta baixa
«Mercadona» amb l'ampliació de terreny en planta baixa i passem de 1500 a 3000m2 i això ja
quadra sobre les seves necessitats. Es preveu un espai de 7000m2 de terrenys de zona verda i
uns 2000m2 per equipaments de l'escola Joan Rebull. Sobre uns 18000m2 totals.
La promotora haurà de dur a terme una rotonda a l'alçada de l'avinguda 11 de setembre amb el
pont de la carretera Castellvell. Tots els grups i voten a favor. La Cup s’hi absté.
Salut pública: seguim multant propietaris d'animals per falta morrions i altres incompliments. Tots
els grups hi voten a favor. La Cup s’hi absté.

Medi ambient i gestió ambiental: aprovació de llei per compliment del nou reglament per
desenvolupament de nous negocis. La normativa ve dictada a nivell europeu. No s'informa de com
es faran les inspeccions ni terminis. Tothom vota a favor menys nosaltres q ens abstenim per
manca d'informació de com es portarà a terme.
S'informa: per petició d'Ara Reus en la comissió anterior, ens donen estat de comptes de l'evolució
del projecte de la Sedera. (esta en estudi encara). Part frontal es mantindria l'edificació de la
sedera i s'utilitzaria per equipaments públics, s'obriria una part central de zona verda deixant dues
edificacions laterals d'un màxim de planta baixa + 3 pisos.

Premsa:
Nota de premsa valorant la privatització dels serveis funeraris i denunciant el cas de la difunta que
va ser traslladada de municipi sense consentiment de la seva família: http://cupreus.cat/?p=582
Article d'opinió de la Marta Llorens al voltant del mateix tema de la privatització dels serveis
funeraris: http://cupreus.cat/?p=585
Nota de premsa anunciant que presentem per al proper ple una moció referent a la llei Wert:
http://cupreus.cat/?p=588

Reunions i convocatòries institucionals previstes:
Comissió de Transparència: 15/10/2015
Ple de taxes fiscals: 16/10/2015.

