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

(30/11/15 – 06/12/15)
Comissió Informativa de Territori i Urbanisme

30/11/2015 (Oriol i Marta)

Aprovació de l’acta de la comissió anterior.
Patrimoni del sòl
Aprovació de licitació per utilització d’espais públics per la instal·lació de wi fi de promoció de
ciutat, tots a favor menys cup en contra.
Urbanisme
Sol·licitud de prorroga per l’execució del projecte d’intervenció integral del barri immaculada i del
Sol i Vista. Ens expliquen que aquesta és una sol·licitud que es fa a la generalitat per les millores
del barri i que els costos anirien repartits entre Generalitat i ajuntament a mitges, s’hi inclou
millores de carrer, centres cívics activitats.... El Grup de la CUP pregunta si l’aprovació és només
per la prorroga de la sol·licitud i no per l’aplicació, ja que aquest projecte fa anys que esta fet i
presenta ja algunes deficiències a hores d’ara. Ens responen que si, que l’idea es durant el 2016
reformular el projecte per portar-lo a terme a partir del 2017. Tots a favor.
Servei d’aprovisionaments, contractació i patrimoni
Aprovació final de la instal·lació d’una bomba i les seves canonades per la recol·lecta d’aigües
residuals de la zona sud-est del terme municipal de reus compres entre la Boella i la Baorada i ferles arribar a la depuradora sud. Tots a favor
Salut pública
Seguim amb les multes als gossos. Tots a favor menys la cup en contra
Donar compte
Activitats incloses a la llei 20/2009: Sol·licitud llicencia ambiental per activitat rentat ecològic de
vehicles, vot favorable de la CUP. Sol·licitud llicencia ambiental per activitat per al canvi no
substancial i canvi de nom de l’activitat de lloguer i aparcament de vehicles, vot favorable de la
CUP. Sol·licitud llicencia ambiental per activitat de comercialització (exportació), emmagatzematge
i envasat d’olis vegetals, vot favorable de la CUP.
Precs i preguntes
Sobre la polèmica del bloc blau del barri gaudí, el conveni constava que és subsidiària. Primer ha
de ser la comunitat que faci front al pagament. S’està mirant com fer els tràmits perquè
l’ajuntament sigui la que pagui els desperfectes. S’està en el procés seguint les indicacions de
l’advocat.
Es demana que es facin controls sobre les obres i millores que es produeixin per culpa dels jocs
del mediterrani.
També és diu que dóna la sensació que s’estan repetint obres al camp de futbol.
Els veïns del barri immaculada es queixen d’un generador que hi ha en un edifici. Pel que diu el
tècnic es normal que així sigui i que n’hi ha centenars a tota la ciutat. És un tema de potencia i
lleis.

Consell d'administració de Reus Transports
1- Informació General de l'empresa:
a) Gestió de l'empresa:
b) Tancament 2015: es va votar en contra.
c) Pressupostos 2016: es vota en contra.

01/12/2015

(XaviA i Oriol)

2- Estat de les inversions i finances 2016: es dóna compte.
3- Proposta de preus 2016:S'hi vota en contra.
4- Nomenament conseller delegat: es proposa el Marc Arza, hi votem en contra
5- Nomenament auditors exercici 2015: auditoria per a l'exercici del 2015, hi votem a favor.
6- Aprovació codi conducta càrrecs directius: hi votem a favor.
7- Aclariment retribució membres consell d'administració: es fa un repàs d'aquelles trobades que
com a consells d'administració representen retribució; ens hi abstenim.

Consell d'administració de Reus Mobilitat

01/12/2015

(XaviA i Oriol)

1- Informació General de l'empresa:
a) Gestió de l'empresa: informació genèrica de l'activitat de l'empresa.
b) Tancament 2015: hi votem en contra.
c) Pressupostos 2016: hi votem en contra.
d) Metrovacesa: atès que hi ha bonificacions que entenem que perjudiquen a la ciutadania, hi
votem en contra.
e) Competències delegades: votem en contra dels consellers delegats que es proposen.
2- Inversions i finançament 2016: es dona compte.
3- Proposta de preus 2016: hi votem en contra atès que hi ha entremig el projecte de Metrovacesa
amb interessos privats.
4- Codi conducta membres òrgans de govern: hi votem a favor.
5- Campanya aparcament Nadal:
6- Aclariment retribució membres consell d'administració: ens hi abstenim.

Trobada entre professionals de la Salut i GM

02/12/2015 (David i Marta)
David i Marta van amb una reunió al Casal Despertaferro per a que les professionals que treballen
el projecte ComSalut de Salut Comunitària , ens ho expliquin. Bàsicament es tracta d'entendre la
Salut com un tot integrat més enllà d'allò que és el camp de la Salut estricament iq ue inclou
equipaments de tot tipus i rutes saludables, s'emmarca en d'altres actuacions que es fan arreu del
principat. Simplement és una trobada perquè se'ns volia informar al respecte, estan molt contentes
amb el projecte engegat.

Premsa:
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:
http://cupreus.cat/?p=866

