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

(12/10/15 – 18/10/15)
Consell d'administració de Reus Mobilitat i Serveis 07/10/2015 (Xavi A i Oriol).
(Quedava per explicar-lo de la setmana anterior).
Signatura del Pàrquing Metrovacesa: per part de gerència d'AMERSAM comenten que seria un
acord molt avantatjós i que l'Ajuntament en sortiria beneficiat d'aquesta signatura de contracte
entre empresa i AMERSAM, convertint en pàrquing municipal el subterrani de Metrovacesa. Tots
els partits assenteixen de forma acrítica menys els representants de la CUP que alcen el dit per
assenyalar que tota l'operació en general ha sigut un despropòsit fruit d'una operació especulativa,
dilapidant recursos ja que que feia relativament poc que havien remodelat la Fira al Parc de Sant
Jordi abans d'enderrocar-la. Els representants de la CUP també denuncien que el seu discurs
sobre les bondats del lliure mercat quedaven profundament en entredit en aquest cas, en que els
diners públics han servit per acabar una operació d'una gran constructora.
Per altra banda els representants de la CUP voten a favor de bonificar amb els paràmetres del
2012 als paradistes del Mercat Central, i demanem que es faci aquesta mesura extensible en
d'altes sectors.

Resum reunió Agència Reus Promoció 14/10/2015 (Xavi Milian)
Es realitza la reunió de constitució de l'Agència del mandat 2015-2019. La composició de la
mateixa és manté igual, tot i el canvi d'algunes persones representants d'alguna entitat de
botiguers i dels grups municipals.
Un professor de la URV, encarregat de la redacció del Pla estratègia del comerç i turisme per a la
ciutat de Reus, va presentar els pilars fonamentals d'aquest.
Des de la CUP plantegem la necessitat de planificar les polítiques, i especialment d'establir una
metodologia clara de treball. El professor respon que s'ha previst un cronograma d'implementació
del Pla i un seguiment del seu desenvolupament.
Des de la CUP també valorem positivament que algunes de les propostes plantejades en el darrer
mandat siguin assumides per aquest Pla, encara que sigui perquè aquestes han sortit del seu
anàlisi sense tenir en compte el treball que es realitza al Consell de l'Agència.
Per últim, des de la CUP es planteja la importància de tenir en compte un anàlisi global i de
conjuntura sobre la situació de la ciutat i de com afectaran les noves inversions al territori en la
competitivitat de Reus enfront de la resta de ciutats. Alhora, també, la necessitat de definir un
model de turisme i comerç a la ciutat, ja que s'entén que no hi ha una aposta clara al respecte.
En conclusió, s'espera a l'entrega del Pla, per tal de realitzar esmenes a aquest i analitzar amb
major profunditat el seu contingut.
Davant la convocatòria d'una concentració a la plaça del Mercadal, per denunciar el judici contra
els presumptes responsables de la Consulta del 9N, s'abandona la reunió sol·licitant l'entrega
d'una còpia del Pla per tal de poder-lo esmenar abans que sigui aprovat definitivament.

Comissió Transparència: 14 d'octubre del 2015 (Marta, Edgar i Oriol)
(Es passarà el resum la setmana vinent).

Ple Municipal 16/10/2015
Apunts: Se suprimeixen tots els punts referent a les ordenances fiscals: voldríem que el
funcionament del debat de pressupostos es fes millor que el de les ordenances fiscals. Es
fa efectiu el canvi de representant de la CUP a RELLSA.
1-Ratificar la pròrroga del subministrament d'energia elèctrica de l'Ajuntament de Reus: ens
abstenim, s'aprova.
2-Ratificar la modificació d'estatuts de les societats Hospital de sant Joan de Reus SAM, CMQ
REUS SA i GECOHSA: hi votem en contra en tant que derivat de l'RSAL, s'aprova amb el vot
favorable dels altres partits
3- Modificació règim de sessions de les comissions informatives: es canviarà l'horari, demanem
que s'asseguri una periodicitat major de les comissions informatives.
4- Sol·licitud del règim especial de reintegrament de saldos deutors de la liquidació definitiva de la
participació en tributs de l'estat de l'any 2013: si no es fa aquesta operació l'Ajuntament encara
haurà de pagar més per un mal càlcul fet per l'estat, però ens hi abstenim a causa de les
deficiències i del mal model evident, s'aprova amb els vots de totes les altres formacions
polítiques.
5- Aprovació de la revisió de preus del contracte del servei públic d'explotació de la central de
recollida pneumàtica al municipi de Reus: hi votem en contra ja que estem en contra dels
contractes a empreses privades que acaba revertint en beneficis en mans privades, en comptes
d'un servei al ciutadà.
6- Aprovar el contracte per a la gestió i explotació de l'aparcament subterrani de Metrovacesa
entre l'empresa i l'Ajuntament: ja s'ha explicat en reunions de la CUP, hi votem en contra per tot el
que suposa l'operació amb Metrovacesa, s'aprova amb els vots de tots els altres partits.
7- Expedient de modificació de crèdits de la corporació: hi votem en contra perquè tot respon a
una mala planificació, no hi ha cap Pla d'Acció Municipal vigent i anem fent cops de cec.
8- Rendes i exempcions d'obres declarades d'utilitat municipal: hi votem a favor i demanem que
s'estengui les bonificacions i exempcions a entitats sense ànim de lucre.
9- Aprovació provisional de modificacions del Pla general urbana de Reus a l'àmbit delimitat al
C/Astorga i el sector Mas Cases: ens hi abstenim i s'aprova.
10- Aprovació de la modificació puntual de la revisió del Pla general d'ordenanció urbana de Reus
que afecta Mas Mainer: ens hi abstenim, s'aprova.
11- Aprovació de la modificació puntual de la revisió del Pla general d'ordenanció urbana de Reus
que afecta Mas Maine: ens hi abstenim, s'aprova.
12- Acceptació de l'Acord del Jurat d'Expropiació de Catalunya fixant el preu just a demanada dels
propietaris expropiats de finques afectades per l'execució del projecte de millora del sistema de
sanejament de Reus-Castellvell i Almoster: hi votem a favor, s'aprova per unanimitat.
13- Compliment interlocutòria del TSJC referent a una altra expropiació: s'aprova per unanimitat.
14- Imposició de sancions per infracció de la normativa sobre tinença d'animals potencialment
perillosos: hi votem en contra en tant que estem a favor d'un altre tipus de política més
pedagògica vers els propietaris respecte a la tinença d'animals. S'aprova pel vot de la resta de
grups.
15- Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística: hi
votem desfavorablement en tant que prové de l'RSAL, s'aprova amb el vot dels altes partits.
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS
ERC. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada “Garantia+55”:
fa referència a un programa d'inserció laboral per a majors de 55 anys que a petició de la UGT
hauria d'impulsar la Generalitat. Hi votem a favor de forma crítica en tant que no aprofundeix en
les causes, s'aprova la moció.

C's. Retirada del consistori de Reus de l'AMI: es fa un debat al voltant de l'argument de C's que de
cop i volta dóna una caràcter plebiscitari restringit a la ciutat de Reus de les eleccions del 27S.
Queda rebutjada la moció amb el nostre vot desfavorable.
ERC. Sobirania fiscal de Catalunya: demana que es faci la liquidació de l'IRPF a la Generalitat de
Catalunya, amb una esmena de CiU demanant compliment de la legalitat. Com que no s'accepta
l'esmena de CiU, aquesta s'hi absté, i en doble votació la moció no s'aprova. Hi votem a favor.
Ara Reus. Demanant l'estudi per l'eliminació del swap del crèdit de la Fira: swap és una clàusula
que afegeix risc les operacions financeres al afegir variabilitat al crèdit demanat, en d'altres
paraules no deixaria de ser un producte financer tòxic, en aquest cas signat amb el BBVA. Des de
la CUP fem denúncia que aquesta operació creditícia respon a un caràcter especulatiu signat per
l'anterior tripartit. Hi donem suport tot denunciant que hi ha altres clàusules swap signades per
l'ajuntament de Reus. S'aprova per unanimitat.
CUP. Reus ciutat insubmisa a la Llei Wert: debat agre per part de C's, amb el seu discurs habitual.
Es vota per punts. Només s'aprova el punt 5è (“que es donarà suport a totes les accions
administratives i judicials que s’endeguin des de la Generalitat de Catalunya perquè blindi
totalment l’escola catalana i els seus docents en defensa de l’actual model educatiu català, de
convivència i de cohesió social”).
CUP. En contra del TTIP: prospera la moció previ debat en que es critica “la presentació de
propostes que no afecten als ciutadans”. Finalment s'aprova la moció amb el suport d'ERC i
l'abstenció de les altres forces polítiques.

Premsa:
Nota de premsa anunciant que presentem per al proper ple una moció referent al TTIP:
http://cupreus.cat/?p=598
Roda de premsa anunciant la postura de la CUP respecte al debat d'ordenances fiscals al ple del
divendres: http://cupreus.cat/?p=607
Vídeo ple 16/10/2015:

https://www.youtube.com/watch?v=IRKfCbbeifQ

Reunions i convocatòries institucionals previstes:
Comissió Especial de Polítiques d'Habitatge Social 20/10/2015

Actes als que som convidats:
Diumenge 18 d’octubre, a les 9.30h us convidem a la caminada popular d'inaguració de les "Rutes
Reus"
Dijous 22 d’octubre de 2015: jornades de portes obertes per conéixer l'Espai Mutua.

