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

(25/01/16 – 31/01/16)
Reunió amb la gerent de Serveis a les Persones 25/01/2016 (Edgar i Abel)
Es demana audiència amb la nova gerent (Anna Puigdomènech) de Serveis a les Persones, més
enllà d'una primera presa de contacte, ens emplacem a fer futures trobades per anar posant fil a
l'agulla.
Comissió Informativa de Territori i Urbanisme 25/01/2016 (Oriol, Mariona i Marta)
Aprovació acta anterior, demanem rectificació sobre la pregunta de l’abocament de runa a la
partida que hi ha entre reus i la canonja, s’informa que s’afegirà a l’acta anterior.
Aprovació per unanimitat
Salut pública
Votació per tirar endavant 2 denuncies a gossos de raça perillosa, tothom a favor menys nosaltres
en contra.
Gestió urbanística
S’informa sobre l’exp. 71/2014 i l’exp. 72/2014 en referència al mas Mainer, que ja havia passat
per ple i que la generalitat a fet unes modificacions “burocràtiques sobre balanços i planells”
demanant que s’incorporin els balanços econòmics de l’anterior proposta i que es canviïn els
colors verds dels planells per diferenciar millor zones publiques i privades.
Donar compte
Llicències urbanístiques: aprovar les llicències urbanístiques per modificacions o obres en diferent
immobles de reus.
Precs i preguntes
L’Hipòlit Monseny informa sobre unes obres que es faran al carrer Mare Molas per canvi de
canonades d’aigües potables i negres, aquestes obres estan previstes en diferents trams i duraran
uns 3 mesos.
Ens informen sobre la pregunta de l’abocament de runes a la partida d’entre reus i la canonja.
Estan acabant d buscar informació de la seva legalitat, però el que si ens han pogut dir es que
aquells terrenys són d’una antiga cantera, i que molt probablement estiguin fent la restauració
paisatgística corresponen. Ens aniran informant a còpia que tinguin més informació.
Al voltant de la pregunta formulada per la CUP sobre el pupil·latge dels cavalls de la Guària
Urbana, responen que els 3 o 4 cavalls són donacions, que en un primer moment se'n cuidava
l'empresa Julivert de Vinyols i que ara ho fan l'empresa Mas de Tallapedra de Tarragona.

Comissió Informativa de Serveis a les Persones 25/01/2016 (Mariona, Marta i
Edgar)
1/Aprovació acta anterior: s’aprova
2/Doctor Frías: s’informa i es vota l’extinció de l’empresa municipal Doctor Frías: extinció del NIF.
Hi votem a favor. Els treballadors passen a Salut pública. La subrogació del personal es farà al
mes de març i passarà per ple. Aquest servei es continuarà oferint allí.
Se’ns informa que s’està treballant per tal de posar en valor la figura del doctor Frías i què va
significar per a la ciutat. Placa commemorativa a la casa on va néixer i altres.
La regidora ens contesta sobre el possible reallotjament de la família del Barri Gaudí i ens diu que
és la gent que ha d’anar a habitatge a demanar el pis que necessita.

Comissió Informativa de Transparència 25/01/2016 (Mariona, Oriol i Marta)
1/ Aprovació de l’acta anterior. Aprovada
2/ Revisió de les aportacions i esmenes i, si s’escau, proposta d’aprovació del codi ètic i de
conducta dels càrrecs públics i personal eventual i directiu de l’Ajuntament de Reus.
3/ Informació de les cartes de serveis.
Les ha d’aprovar cada Consell d’administració.
-Aigües de Reus
-Reus transport
-Atenció domiciliària, atenció primària ( finals de febrer, primer esborrany)
La carta de serveis inclou, informació general quant a: objectius, qui, què, recursos i mitjans,
mitjans comunicatius, drets i deures de l’empresa, avaluació de temps d’espera a cada servei.
Esquerra manifesta que aquesta comissió es va convocar el 13 de gener i el 27 de novembre i
que és massa temps. L’alcalde respon que els grups no hem fet arribar esmenes i, per tant, no
hem complert, la CUP respon que si passa tant de temps entre comissió i comissió hi ha d’haver
un recordatori
4/ Informació i seguiment de les accions del pla de treball d’implantació llei de transparència,
accés a la informació pública i de bon govern.
- Contractes
- Registre ciutadà: està aprovat i en exposició pública. S’està treballant amb COMUNICACIÓ
- Portal de transparència: s’hi publicaran les subvencions i convenis. En general es troba que
l’accés hi és difícil i que hi hauria d’haver altres canals més adients a la gent que no fa servir les
xarxes.
Adjunto el resum que vam fer sobre el Codi Ètic
Esmenes que proposa la cup a l'esborrany del codi ètic i de conducta dels càrrecs públics i
personal eventual i directiu de l'ajuntament de reus
De manera general:
El llenguatge utilitzat en la redacció d'aquest document entre d'altres és críptic, antic, ús de
gerundis excessiu, etc., que fa que el text sigui excloent i que se n'esdevinguin moltes
interpretacions i equívocs. Aquesta és una fórmula per tal que cadascú es porti la interpretació del
contingut al seu terreny.
Si hi hagués l'existència d'un NOU ROM i un NOU REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ:
-La participació ciutadana seria real, tant en el procés de rebre informació, el de donar comptes i,
sobretot, el de creació d'aquest document. És important que la ciutadania tingui espais on demani
quines han de ser les funcions i la conducta dels càrrecs públics.
-La ciutadania té dret a la fiscalització dels càrrecs públics pel que fa a la responsabilitat i a la
justificació de certs procediments, i així, poder assegurar l'objectivitat en les mesures preses pels
càrrecs. No només s'ha d'executar un correcte escrutini per part del Ple i de la pròpia ciutadania,
sinó que aquesta també ha de poder tenir altres mecanismes i espais de decisió. (ART. 5 – 5.2.2)
Per articles:
ART 1:
1.4 Si hi ha d'haver l'existència d'informes anuals és de rebut que hi hagi una periodicitat de
trobades d'aquesta comissió per tal de poder-ne fer un treball substanciós i vinculant.
ART 11 – 11.3 / ART 11.4 (Com a conseqüència de la poca claredat del text):
Pregunta: Es contempla el fet que persones regidores puguin fer una activitat «xerrada» sobre el
seu àmbit professional rebent una aportació econòmica? Per llei, es pot fer. El secretari ens va

respondre que no hi ha cap problema. (potser sí que el redactar porti a una interpretació poc clara)
ART 14:
Afegir un punt:
Calendarització específica i necessària per al bon desenvolupament de la feina, tant en relació a
les accions concretes com a les trobades i sessions de treball.
ART 15:
Afegir un punt:
Qualsevol regidor/a de l'oposició podrà adreçar-se al servei tècnic de qualsevol àrea de
l'ajuntament per a tenir accés a informació objectiva i tècnica sense cap interferència per part del
govern.
Acords amb les esmenes proposades per Ciutadans:
1.Modificar l’últim paràgraf de l’article 11.3 punt cinquè, de manera que quedi redactat de la
següent manera: “L’òrgan pertinent per resoldre l’existència de conflictes serà en tots els casos la
Comissió Informativa de Transparència”.
2.Afegir un nou punt a l’article 13, que faci referència als terminis en els quals es lliurarà la
documentació que sol·liciten els regidors (proposem un termini màxim de 20 dies des de l’entrada
al Registre de la sol·licitud, amb la possibilitat de prorrogar-lo amb el vist-i-plau del sol·licitant
després de la corresponent notificació); i un altre punt que estableixi que s’utilitzarà un llenguatge
entenedor i assequible en els documents d’accés a la ciutadania en general.
3. En els punts 3 i 4 del mateix article 14, cal calendaritzar les actuacions.
Qüestionaments del document:
-És trist que s'hagi de redactar un document com aquest però vistes certes maneres d'actuar, és
imminentment necessari:
ART 5 – 5.2.3 «Transparència i Govern OBERT» Les últimes setmanes hem hagut de demanar de
manera reiterativa i insistent una informació que creiem que és de gran necessitat per tal de fer-ne
un anàlisi de cara a una empresa municipal.
ART 10 – 4 PUNT
Si hi hagués un PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL i un marc en el qual emmarcar aquestes accions,
l'anàlisi seria molt més efectiu. Quines necessitats té la ciutadania per accedir a la informació?
ART 15 – últim PUNT
Potser s'ha passat per alt aquest punt fins ara ja que el codi ètic no està aprovat, però fins ara
hem vist tractes discriminatoris entre diferents col·lectius de la ciutat segons els interessos del
mateix govern.

Comissió d'Habitatge Social 27/01/2016 (Edgar)
La reunió parteix d'una moció conjunta entre tots els GM l'anterior mandat i que volen començar a
implementar.
Calendari:
a) primer semestre 2015: mitjançant un estudi es conclou que hi ha 500 habitatges buits a reus en
mans de 13 entitats financeres. El mes de juny s'informa a les entitats que si abans de desembre
de l'any 2015 no s'han posat a lloguer assequible/social, l'Ajuntament de Reus iniciarà l'expedient
sancionador.
b) Fins el mes de desembre es fa una selecció dels habitatges que no es troben als barris
perifèrics (Gaudí, Immaculada, Sant Josep..), que tenen entre 75 i 100 metres quadrats i que es
troben en condicions per entrar-hi a viure. En queden 72 de 8 entitats.
c) Gener 2015 (ahir): es decideix iniciar les sancions coercitives (intenció no recaptatòria sinó amb
la intenció que posin els habitatges a lloguer social). Les sancions poden anar des dels 300€ als

500.000€ i es poden fer un màxim de 3 sancions amb un termini de 3 mesos entre cadascuna.
Arza comenta que a Terrassa van fer procediment idèntic i que van calcular, per la primera sanció,
el 5% del preu mig de l'habitatge a Terrassa quedant la primera sanció a 5.000€, la segona a
6.000€ i la tercera a 7.000. A Reus, fent un càlcul similar proposa iniciar amb 3.500 o 4.000€ però
després de debatre proposo que fem 4.500€ la primera sanció per superar, així, el preu de lloguer
anual dels habitatge socials a Reus. Aquesta xifra, sembla ser, que respon a un criteri que els
jutgen accepten i provoca que no acceptin els recursos dels bancs.
No vam acordar el preu de la segona sanció perquè vaig proposar que amb els diners recaptats
signem amb un conveni amb el Col·legi d'Advocats perquè ens ajudin amb els procediments
sancionadors administratius. D'aquesta manera podrem encarar, també la sanció de la resta
d'habitatges que no entren en els paràmetres preestablerts pel govern. Una classe d'economia
especulativa a l'Arza, vaja.
d) febrer o març, següent reunió de la comissió per valorar la quantia de la segona sanció i els
resultats de la primera així com les mesures a prendre.
- L'altre punt era establir criteris per convidar entitats a aquestes comissions i vam quedar que
sempre que ho demanem, se'ls convocarà. Jo vaig dir que ho faria segons l'ordre del dia per no
allargar debat però amb Stop Desnonaments vam acordar que els convidaríem sempre.

Junta de Portaveus 28/01/2016 David
-Pellicer deix la presidència de SAGESSA per incompatibilitats amb el reglament del Senat, no
cobrarà sou d'alcalde però si les dietes.
-De forma verbal CIU ens explica acord amb ARA Reus:
. Dani Rubio Medi Ambient (excepte brossa) i ocupació (Mas Carandell i IMFE)
. Cervera regidoria esports.
Ambdós amb dedicació exclusiva, falta veure el sou però apunta alt.
- Pellicer explica que en breu donaran compte del possible acord amb ERC.
- Ple ordinari i monogràfic pressupostos pel dia 12 i el següent ordinari el dia 8 de març.
En relació al ple:
CIU accepta "trueke" prec o pregunta "franquisme", donarà compte al ple. Diuen que encarregaran
a museus/cultura que facin proposta al respecte. Haurem d'estar-hi al damunt.
En relació al debat de pressupostos: ERC passa de les negociacions comunes.

Premsa:
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:
http://cupreus.cat/?p=866
Fem rdp per tractar el tema dels pressupostos i una altra rdp per posicionar-nos respecte al ple del
dia 29/01/2016.
Fem entrega a la nova consellera d'Ensenyament de la Proposta de Declaració sobre el
referèndum 3+2 impulsat pel SEPC i d'altres peticions relacionades amb el món de
l'Educació.

Actes d'entitats als que hi assistim
28/01/2016: assistim a l'acte de Vermuts Miró (Oriol i Edgar).
29/01/2016: assistim a l'acte del Centre de Lectura amb les entitats venals de Reus (Mariona).

