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

(04/04/16 – 10/04/16)
Activitat del Grup Municipal
Dos regidores de la CUP assisteixen a la conferència que fa l'alcalde de Reus a la biblioteca Pere
Anguera en el que aquest anuncia dos objectius a llarg termini per a la ciutat, les nostres
representants fan declaracions quan ha acabat la conferència a la premsa fent palès que cal
creureu-hi en els processos participatius si és que realment aquests han de ser nuclears de cara a
assolir objectius més a llarg termini tal com anuncia l'alcalde, ja que els precedents no són
encoratjadors al nostre entendre.
El dimarts, membres del Grup Municipal es desplacen a la Ciutat de la Justícia per donar suport
als encausats per la Vaga General del 29M.
Membres del Grup Municipal es desplacen a Barcelona per tal de socialitzar diversos temes
relacionats amb el funcionament de les empreses municipals tant a dintre de la CUP a nivell
nacional com a d'altres agents.
Persones del Grup Municipal i de l'assemblea fan una trobada per acordar una estratègia i acordar
activitats relacionades amb la llengua.
Preparem el contingut de les tres comissions informatives convocades per dilluns vinent, en les
que hi ha algun punt relacionat amb l'acord de pressupostos signat entre la CUP i l'equip de
govern, es donarà compte a l'assemblea de la CUP.
Assistim a la Junta de Portaveus del divendres en la que el Síndic de Greuges fa un repàs de la
memòria de la seva activitat.

RESUMS DE LES REUNIONS ASSISTIDES
Consell General de l'IMAC 01/04/2016
En nom de la CUP hi va l'Adrià Aragonès

(ve de la setmana passada)

Assistència: CiU, PSC, C's, CUP, Coordinadora de Danses, ERC, Josep Baiges, Bravium, Santa
Llúcia, Presidenta IMAC, Caelles, Ara Reus,
1- L'acta s'aprova amb esmenes menors.
2- Informació de Presidència: festival de curtmetratge va anar bé però no hi ha dades encara
Sant Jordi: s'ha fet la comissió amb les entitats i ja hi ha el cartell escollit
Sant Pere: es farà el cartell per designació directa, es mirarà que per Misericòrdia el cartell es faci
a través de concurs. Es vol renovar el protocol de Festa Major i replantejar la Nit de l'Indio
Es diu que la intenció es fer Consells més sovint, abans de Sant Pere n'hi haurà un.
3- Comptes de la liquidació 2015: la interventora s'ha posat malalta i no ha vingut, es diu que si
algú té algun dubte que l'enviï per correu i la interventora respondrà. C's fa una pregunta sense
massa sense més i s'aproven els números. No s'ha explicat res.
4- Trapezi: en principi hi havia d'haver 2 companyies internacionals però una s'ha despenjat per
anar a actuar a França. Es va preguntar el tema de públic familiar i tots els públics, diuen que es
per indicar a través del concepte “públic familiar” les actuacions on un nen no s'hi avorrirà durant
l'actuació.
7- Precs i preguntes
Es demana sobre del conveni amb Estrella Damm, la regidora diu que el dilluns l'hauríem de tenir.
Comenten que el tema convenis funciona de la següent manera:
Estrella Damm fa convenis amb diverses regidories i organismes per coses diferents: amb la
Cambra de Comerç pel tema del Ganxet Pinxo, amb l'IMAC per temes festes majors... la cosa és
que Estrella Damm i IMAC fan 3 convenis que duren vora 3 anys cadascun, un pel Trapezi, un per
Sant Pere i un per Misericòrdia. El de Sant Pere s'està renovant ara i està valorat amb 20.000
euros que es destinen a Sant Pere.

Comissió Especial Mobilitat Bicicleta

06/04/2016

En nom de la CUP hi va l'Oriol Ciurana
1.Aprovació de l’acte anterior. Abans de començar el punt 2, se’ns informa que s’ha parlat amb
regidoria de territori i tècnics de Terrassa i que vindran ells a fer una primera xerrada sobre
l’implantació del pla de mobilitat de bicicleta i de com evoluciona el tema en aquesta ciutat,
s’acorda citar-los a finals d’aquest mes.
2.Actuació immediata al centre de reus.
Ens informen que s’ha fet el plantejament de circulació per poder arribar a la plaça del mercadal
(annex: TOMB RAVALS ENTRADES I SORTIDES DEFINITIU). En aquest punt ens diuen que
posaran places d’aparcament a l’ajuntament, al pallol i al baluard. En faran un seguiment per
veure’n l’ús i per saber si és necessari l’ampliació o la modificació del mateix. S’informa també de

l’ampliació de senyalitzacions de vehicle prioritari la bicicleta i de prohibit més de 10km/h en
algunes entrades de la raval. Se’n demana algun més perquè es creu que n'hi ha poques i és ara
el moment de posar molt d’èmfasi perquè tothom sàpiga quin vehicle te la prioritat. De mobilitat diu
que estudiaran posar-ne alguna més però al·lega que moltes senyals fan que es contamini massa
i la gent deixi de fixar-se. El representant de la CUP comenta el fet de pintar a terra una bicicleta
amb l’inscripció de vehicle prioritari, el Xavier Martorell (Guàrdia Urbana) diu que la pintura
s'esborra molt ràpid i que no ho creu oportú, el Cervera diu q ell també ho veu convenient i des de
Bicicamp també ho creuen, el Xavier Martorell segueix insistint que si convé ja es farà però de
moment no. L’Arza diu que no cal patir que això no es definitiu si el pròxim dia veiem que s’ha de
fer ho tirem endavant, que primer en tot cas cal parlar amb la gent de Terrassa i a veure com han
actuat ells.

3. Estudi i anàlisi sobre la implantació de futurs carrils bici.
Ens expliquen que ja s’ha fet un primer estudi per implantar el primer carril bici des que estem en
aquesta taula de treball, serà des de l’Estació d’Autobusos fins a la Facultat d’Arquitectura i
Econòmiques. Es valora positivament per tothom, es diu que es demanin pressupostos per poderho tirar endavant.
També s’explica que en la nova urbanització que es fa a l’11 de Setembre s’està negociant amb
l’empresa perquè incorpori el carril bici des del pont de Castellvell fins al Joan Rebull, així ja
tindrem un primer tram fet a costos de l’empresa i nosaltres ja només haurem de desenvolupar la
resta.

Junta de Portaveus. Memòria Síndic Greuges
Hi va la Marta en nom de la CUP.

El Síndic ens entrega la memòria 2015 (en format CD) i ens en fa una breu explicació:
-S'han tramitat 217 expedients durant el 2015.
-Han canviat d'espai i n'agraeixen la dignitat ja que ara poden atendre les persones de manera més
tranquil·la i recollida. Abans compartien espai amb Contractació.
-Satisfacció amb tots els departaments de l'ajuntament.
-Tipologia de visites rebudes:
1) Al·legacions a multes considerades injustes per part de les persones afectades, de les quals la majoria
provenen de persones amb risc d'exclusió social. D'aquí se'n desprèn el següent:
Segons el Síndic, s'hauria de garantir un procés per tal de no fer efectiva la sanció de manera directa sinó
utilitzar mètodes com el "Previ avís" que ja es practica en zones blaves de carrer.
El Síndic aporta, també, la realització de Treballs per a la Comunitat que en aquests moments no és
avalada per la Llei. Es valora el fet de Realitzar una MOCIÓ O PROPOSTA DE RESOLUCIÓ CONJUNTA per tal
d'instar a realitzar o modificar lleis relacionades amb aquest àmbit.
2) Persones que no saben on anar ja que no tenen coneixement jurídic o administratiu:
Queixes de Serveis Socials: persones que se'ls canvia l'Educador/a Social.

Queixes d'Ensenyament: preinscripcions escolars.
-Informa que ell també forma part del Secretariat del Fòrum de Síndics. Aquesta situació pot afavorir a
l'ampliació del servei de la Sindicatura a altres municipis que no tenen aquest servei. Ja hi ha
documentació realitzada per tal de fer xerrades i donar informació sobre la tasca de la Sindicatura.
-Informa que aquest any se celebra els 15 anys de la tinença de Sindicatura a la Ciutat: Ramon Marce en
va ser el primer. Demana de poder fer algun acte.
-La conclusió del Síndic és segons les seves paraules textuals UNA UTOPIA "Anar més enllà de la llei" i cita
el que adjunta a la memòria. Ciceró: "La llei suprema és el bé del poble".
Preguntes de la CUP:
-Quina és la Partida Pressupostària per a la Sindicatura? El Síndic no ho sap i el Pelli tira pilotes fora dient
que depèn d'Alcaldia. La sospita és que és molt minsa i l'aportació que fa la Cup és que potser s'hauria
d'ampliar ja que la tasca del Síndic, en molts casos, és molt útil.
-Queixes de persones per mala praxis de la Guàrdia Urbana? Sí, primer dubta si són 1 o 2, finalment diu
que segur que és 1 però que no constarà en l'informe del 2015 perquè s'ha atès l'any 2016. El Síndic
insisteix que tots els casos mereixen ser escoltats i que, per tant, se'ls ha d'intentar donar resposta i
consideració.
Pel que fa al Ple, el Síndic tornarà a presentar la memòria i els GM tindrem la possibilitat de fer
intervencions sense que sigui un punt a aprovar. Simplement comentar-lo i fer-hi aportacions.
Propostes de moció de Govern:
La Vilella fa entrega de:
-PROPOSTA DE MOCIÓ MUNICIPAL SOBRE POBRESA ENERGÈTICA I SUBMINISTRAMENT D'ELECTRICITAT
-MOCIÓ DE SUPORT AL MUNICIPI DE FLIX EN JP PEL TEMA D'ERCROS
-MOCIÓ DE SUPORT A L'ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA
MEDITERRÀNIA

Reunions i actes previstos
–
–
–
–

Comissió informativa de Territori i Urbanisme.
Comissió Informativa de Serveis a les persones.
Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics.
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
La Marta assisteix a la inauguració de la fira Camins d'FP realitzada a la Llotja de Reus, el
7 d'abril.
–

La Mariona i la Marta assisteixen a la presentació del llibre 14 vermuts impulsat pel
col·lectiu Lletres Reusenques, Reusenques de Lletres fet al Casal de la Dona, el 7 d'abril.
–

La Mariona assisteix a l'acte d'homenatge a les víctimes del poble gitano que es realitza el
dia 8 d'abril.
–
–

La Mariona i la Marta assisteixen a les sessions de “Quarts de Teatre”.

