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

(28/03/16 – 03/04/16)
Activitat del Grup Municipal
Concretem les propostes de mocions a presentar al proper ple municipal del dia 15 d'abril. Alhora
demanem informació precisa sobre altres aspectes per preparar mocions en plens futurs.
Fem una trobada amb la regidora d'Educació i tècnics per tal d'abordar diferents assumptes de
caràcter estratègic relacionats amb aquesta regidoria, treballem entre d'altres l'estudi de
zonificació establert en l'acord de pressupostos.
Abordem a la regidoria de Serveis Socials el seguiment dels acords de pressupostos en matèria
social i d'altres assumptes, concretament: la problemàtica de les persones que a dia d'avui dormen
al carrer a les nits, en matèria de refugiats a causa de la Guerra al Orient Pròxim demanem també
que ens posem al dia com a ciutat i que l'Ajuntament faci les accions necessàries i un projecte que
té previst la reutilització de llibres usats.
Fem seguiment de l'acord de pressupostos signat entre la CUP i el Govern en matèria d'Habitatge
per tal que les sancions i multes imposades vagin destinades partides de lloguer social.
Igualment, fem les gestions oportunes per a que la comissió de Participació Ciutadana de la CUP
pugui fer les reunions que té concertades amb col·lectius relacionats amb la comunitat educativa.
Iniciem els preparatius tècnics dels actes i activitats previstos després del primer any d'aquest nou
mandat després de les eleccions municipals del maig de l'any passat.
Fem les gestions oportunes que ens demanen diversos col·lectius que treballen en interès del bé
públic i per millorar les condicions de vida de la ciutadania, com ara demanar permisos, demanar
espais i facilitar logística en general, entre d'altres.
Membres del Grup Municipal s'han reunit amb representants de treballadors per una problemàtica
concreta, abordem el tema fent revista de tot el que hem fet fins ara com a grup municipal per
aquest cas particular i també tot valorant possibles solucions de caire col·lectiu.
Finalment, es fan els contactes oportuns per tal d'impulsar allò que vam aprovar en el nostre
programa electoral del 2015, especialment aquesta setmana des d'àmbits de la cultura, la llengua,
l'educació, serveis socials i benestar i l'àmbit de la salut. Properament en rebreu notícies.

RESUMS DE LES REUNIONS ASSISTIDES
Junta de Portaveus 29/03/2016
En nom de la CUP hi va el David Vidal
Es parla de tota la problemàtica referida amb les productivitats DPO dels treballadors de l'Hospital,
ja que a causa d'un desequilibri negatiu en els pressupost del 2015 (un forat que en un inici es
valora al voltant d'una mica més d'un milió d'euros) aquestes productivitats dels treballadors
perillen.
Es posa en situació als portaveus dels partits per tal que en siguin conscients. Quan acaba
aquesta Junta de Portaveus, ens proposem per acompanyar a l'equip de govern a parlar amb el
conseller Comín com a primer partit de l'oposició que porta treballant des de fa anys en pro de la
sanitat pública.
Consell d'Administració Grup Salut 30/03/2016 i 31/03/2016
Hi van com a representants les nostres conselleres: Marta Llorens, Mariona Quadrada i
David Vidal.
Aquest consell d'administració s'ha de fer en dos dies seguits, ja que durant el primer no s'arriba a
cap conclusió i resta el dubte de si realment és clar que l'empresa no ha de pagar les
productivitats (DPO) als treballadors.
Comença el primer dia amb una gran agitació a causa de les protestes dels treballadors que
palesen el seu malestar per la situació existent (suposa una pèrdua de més de 1500€ anuals de
mitjana).
El segon dia, després que es fes saber l'informe jurídic s'arriba a la conclusió que cal sumar-hi al
dèficit anunciat el dia anterior, 1,9 milions d'euros més i que cal computar-ho als pressupostos de
l'any passat, evidenciant que en tot cas la situació és producte d'una mala gestió de la situació,
per tant el dèficit en total puja 3 milions d'euros. Els treballadors accedeixen al consell
d'administració a petició de les conselleres de la CUP on hi fan una breu intervenció. Vista la
situació restem a l'expectativa.
Tot plegat resta pendent de futures reunions amb representants de la conselleria de la Generalitat.
També es fa la formulació de comptes de l'any anterior que no signem, com fem en la resta
d'empreses municipals.

Consell d'Administració Reus Serveis Municipals
31/03/2016
Hi van com a representants les nostres conselleres: Marta Llorens, Edgar Fernández i
David Vidal.
Es formulen els comptes anuals de la societat i també els comptes anuals consolidats del Grup
Reus Serveis Municipals (incloent-hi les empreses que són filials de RSM). No signem cap
d'aquests comptes.
Ens abstenim en el punt que fa referència a la contractació de l'assegurança de responsabilitat
civil dels administradors, directius i gestors de les societats municipals, en coherència al que vam
votar l'any passat en aquest mateix punt. Igualment ens abstenim en el punt de la Divisió de
Serveis Funeraris referent a la taxa de conservació del Cementiri General de Reus.
Se celebren les Juntes Generals de les empreses filials de RSM (Reus Mobilitat i Serveis i
REDESSA) on votem en el mateix sentit que en els respectius consells d'administració.

Taula Pobresa Energètica
En nom de la CUP hi va l'Antoni Nogués.

01/04/2016

Reunió 1 d'abril de 2016 Lloc: Antic hospital Inici reunió: 1/4 de nou del matí Fi reunió: nou del
matí.
Assistents: • Montse Vilella regidora de benestar social (ciu) • Daniel Rubio de medi ambient i
ocupació (ara reus) • Montserrat Flores, regidora de participació, ciutadania i transparència (erc) •
Xavi (assessor extern dels diferents ajuntaments) • No hi assisteix cap membre de PSC ni de
Ciutadans ni del PP.
Desenvolupament de la reunió
Comentem la dificultat tant per saber el lloc de la reunió (que és en una sala de reunions al primer
pis) com per accedir-hi, atès que totes les portes d'accés estaven tancades i no hi havia ningú per
preguntar ni per facilitar l'accés. Montse Vilella explica al conseller de la CUP que la idea
d'aquesta reunió és que siguin els regidors els assistents, però que l'originalitat de la manera de
fer de la cup porta que passin aquestes coses.
Es demanen aportacions a l'esborrany presentat fa unes setmanes. La idea és passar la moció pel
Ple que possiblement es farà el 15 d'abril. Comentem que la informació que s'havia de trametre en
format electrònic no l'hem rebut. Montse Vilella respon que ha estat causat a un lapsus, tot i això,
també verbalitza que des d'un primer moment es va dir que no es volia que circulés en format
electrònic, per evitar filtracions.
Montserrat Flores fa algunes aportacions: Electricitat, caldria saber d'on prové l'energia. La
regidora de Benestar social comenta que és difícil tenir en compte la procedència.
Aigua: que en el rebut vingui un tríptic informatiu de reducció de consum. Es debat la
conveniència d'adjuntar opuscles en el rebut. Es considera que són més efectius els tallers sobre
reducció de consum. Que el consum i els termes fixos siguin ponderats considerant les persones
que hi viuen. L'assessor, en Xavi, diu que ho tindran en compte però que és difícil posar-ho en la
moció. També explica que en algunes localitats també es considera el tipus de vivenda (pis,
unifamiliar...). S'han canviat els formularis de demanda d'ajut d'emergència, ara hi consta la
quantitat de persones que viu en un habitatge, per saber si el consum és racional considerant les
persones que hi habiten. A part, també es fan auditories aleatòries a alguns habitatges.
S'estudiarà posar aparells que limitin els metres cúbics d'aigua a consumir, de forma que hi hagi
un mínim garantit, però que no es pugui passar d'aquest consum mínim.
Propostes de la CUP: a partir de la moció presentada l'any passat que va ser aprovada, a més hi
afegim que acotar els kWh consumits o els kW de potència contractada per subministrament
poden crear un greuge comparatiu respecte a nuclis familiars més grans o més petits, tipus
d'habitatge, etc.. . També apostem per posar a disposició de la ciutadania un telèfon / persona
dedicada exclusivament a l'atenció i assessorament per temes de pobresa energètica, així com es
creu convenient anul·lar el termini de sol·licituds per obtenir ajuts i per tant que el període de
sol·licitud sigui obert i continuat durant tot l'any. - aplicar el principi de precaució en els protocols
de talls. - que els costos de bonificació i condonació del deute siguin a càrrec dels beneficis de les
empreses subministradores de gas, aigua i electricitat i que entre no sigui així l'Ajuntament se'n
faci càrrec amb deute pendent a traspassar a les anteriorment citades empreses. La moció del
desembre és paral·lela a la que es vol fer, no és substitutiva, per la qual cosa no s'hi introduirà el
que allà diu. Fins ara només es fa un període de quatre mesos però que es pensarà a allargar els
ajuts i també hi ha ajuts d'urgència que aquests estan disponibles tot l'any. Les exposem a la
reunió.
Montse Vilella comenta que la moció que es vol consensuar no és substitutiva de la moció
presentada el desembre, sinó que pretén ser complementària, per la qual cosa no considera

oportú afegir punts de la moció anterior. Anota la proposta que hi hagi una sola persona que, amb
coneixement de la matèria, atengui les demandes, tot i que també pensa que es podria fer un curs
a Mas Carandell destinat a formar diverses persones. L'assessor extern comenta que, per fer
possibles i viables algunes de les propostes el que cal és que es desenvolupi la llei DOGC 242015 i que és inviable que cada ajuntament pretengui legislar «a mida». Referent a què els ajuts
estiguin tot l'any disponibles, la regidora de benestar social comenta que s'estudiarà (que ara
estan disponibles durant quatre mesos), tot i que existeixen ajuts d'emergència que ja estan
disponibles durant tot l'any.

Reunions i actes previstos
–
–
–

Comissió Mobilitat Bicicleta, 06/04/2016.
Junta de Portaveus Extraordinària informe Síndic de Greuges, 08/04/2016.
Ple ordinari, 15/04/2016.

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
No hi ha activitats d'entitats a les que haguem assistit.

