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

(08/02/16 – 14/02/16)
A banda de les reunions realitzades al llarg d'aquesta setmana, cal destacar que el dimarts se
signa l'acord entre la CUP i Govern Municipal per tal de validar els acords als que s'havia arribat
després de mesos de treball i negociacions amb partits de l'oposició i del govern, un procés
llarg, complexe i col·legiat .
* Nota: el resum de la Comissió Informativa de Territori i Urbanisme es va enviar per error al
resum de la setmana anterior en l'apartat de la comissió d'Ordenança de Civisme.

Consell General IMFE

(08/02/2016)

El nostre representant no hi pot assistir.

Comissió de Serveis Generals i Econòmics

08/02/2016

(Mariona, Edgar i XaviA)

1/Aprovació de l’acta anterior: S’aprova, però nosaltres preguntem per enèsima vegada per què
encara no tenim resposta als temes relacionats amb la Campanya de Nadal.
–impacte sobre la desviació de pressupost de la Campanya de Nadal
–quina empresa ha fet l’estudi de nombre de persones que “passejaven pels carrers” i què ha
costat.
2/Patrimoni del sòl: casa dels mestres: canvi d’una inquilina, d’un pis a un altre. No votem.
3/Recursos humans: compatibilitat d’una activitat privada presentada per una treballadora de
l’ajuntament. No votem.
4/Aprovisionament, contractació i patrimoni: preu de l’assistència sanitària dels treballadors de
l’ajuntament
5/Intervenció: donar compte de l’Informe d’intervenció trimestral a data de 31/12/2015 sobre pla
d’ajust previst al RDL 4/2012
Tot s’aprova per unanimitat i nosaltres demanem que consti en acta que nosaltres no votem
perquè tot això es vota igualment al Ple.

Comissió Informativa Territori i Urbanisme 08/02/2016 (Oriol, Marta i Mariona)
Aprovació acta anterior. Aprovació per unanimitat.
Gestió urbanística
S’informa sobre l’exp. 95/2015 sobre el pla general d’ordenació urbana referent a les normes
urbanístiques aplicables a l’ús religiós. Al casc antic i eixamples les limitacions seran les de 90
persones 100m2 i 200 persones 200m2. Es retira la proposta l’amplada de les voreres i el
col·lectiu religiós o accepta com a bo. No es vota, el tècnic ens ha fet l’explicació per poder-ho
valorar i votar d’aquí 3 setmanes. El més de juliol caduca el pla que hi ha actualment, per tant hi
ha la necessitat d’aprovar aquest perquè no ens quedem en un buit legal durant uns mesos.
Salut pública
Votació per tirar endavant 3 denuncies a gossos de raça perillosa, tothom a favor menys nosaltres
en contra.
Medi ambient i gestió ambiental.

Renovació de la composició de la ponència Municipal, donar compte de l’entrada del Dani Rubio i
el canvi també d’una secretaria i del càrrec del gerent. Tothom a favor
Donar compte
Llicències urbanístiques: aprovar les llicències urbanístiques per modificacions o obres en diferent
immobles de reus.
Precs i preguntes
Preguntem perquè s’estava ensulfata’n a les 9 del matí davant del col·legi presentació, ens diu
que en principi en aquestes hores no s’hauria d’actuar davant de les escoles, i que ho tindran en
compte. A banda també informa que possiblement estigues senyalitzat però que no poden estar
tota l’estona movent el cartell i poder estava en algun lloc més allunyat d’on varem veure
nosaltres.
L’Hipòlit Monseny informa que ja ha començat l’esporga i que tenim una forta plaga de
processionària, que s’està treballant sobre ella amb Bascilus però que a causa de les altes
temperatures d’aquest any no està tenint l’efecte desitjat. Ara també han començat a treballar
directament tallant les bosses de les copes.

Consell d'Administració de RELLSA

11/02/2016

(Marta i Mariona)

Nomenament del conseller delegat:
Finalment, Jordi Cervera no surt escollit per: 6 vots a favor: ENRECH, LUIS ALBERTO,
CERVERA, CIU, ERC, PP; 4 vots en contra: C'S I PSC; 2 abstencions: CUP. Es necessiten 8 vots
a favor.
Abans, el Senyor Solé (Gerent Reus Serveis Municipals) fa una explicació tècnica sobre la
necessitat de tenir un conseller i en recomana l'existència.
Aprovació de tarifes: votem ABSTENCIÓ ja que s'ha millorat en temes de bonificacions per a
famílies.
Retribució dels consellers i conselleres: es proposa la homogeneïtzació de retribucions:
- Abans: President i Conseller Delegat rebien 200 euros i resta de consellers i conselleres 150
euros.
- Ara: Totes les persones assistents al consell rebran 200 euros sense distinció de càrrec.
Des de la CUP, recordem, tal com vam dir a l'anterior consell (21 de setembre de 2015),
manifestem que estem en contra de l'establiment d'una remuneració per als consellers. Haurem
de fer la renúnica per escrit però no caldrà ja que la renúncia per escrit serà la de no assistir més
al Consell d'Administració de RELLSA.
Es vota:
A favor: 2 PSC, 1 CIU, 1 PP, 1 ERC, ENRECH,
En contra: C's I CUP
Destitució dels representants actuals i nomenament representants de la societat a la
fundació esport base de reus: com que no s'explica bé aquest punt, crea confusió entre els
consellers i conselleres. En un primer moment, no s'aprova ja que hi ha més vots en contra i és
necessària l'explicació de la jurista Rosa Ferre.
Diu que merament és un pur tràmit ja que aquesta fundació s'ha de dissoldre des del 2012 però
com que mai surt a favor del nomenament dels nous membres no es pot passar a la seva
dissolució. Ara per ara, tenir aquesta fundació és cometre una il·legalitat perquè no aporta
absolutament res. Aquesta és la raó.
Les conselleres de la CUP que ens havíem abstingut, canviem el nostre vot cap a FAVORABLE ja
que se'ns dóna compte que hi tenim un representant de la CUP, en Joan Zaragoza, i que va ser

nomenat per Ple.
D'aquesta manera s'aprova el nou nomenament per la corresponent dissolució de l'entitat.
Donar compte del procés monitori iniciat contra el club de futbol reus deportiu, sad, per les
factures impagades: segons l'Enrech, la situació no està desencallada. El Reus Deportiu de
Futbol encara no paga. RELLSA va posar la demanda el desembre del 2015.
Precs i preguntes: es va demanar per part de la CUP a l'aplicatiu de peticions dels regidors que
se'ns facilités el plec tècnic i econòmic de les actuacions que es faran al Pavelló i a l'Estadi en
motiu dels Jocs del mediterrani, encara ho esperem. Vam fer entrada al registre el 25/11/2015.
La secretària diu que se'ns farà arribar el més aviat possible.
Diem, formalment, que la CUP ja no existirà més als Consells d'Administració de Rellsa.
L'assessora jurídica diu que hem de fer la renúncia per escrit i que si volem que entri pel proper
ple (15/02/2016) que es fa al dia següent.

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

Actes d'entitats als que hi assistim

