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

(11/04/16 – 17/04/16)
Activitat del Grup Municipal
Fem el dilluns comissions informatives de Serveis a les Persones, de Serveis Generals i
Econòmics i de Territori i Urbanisme en el que s'hi aborden i es treballen punts relacionats amb el
ple del dia 15 d'abril.
Fem reunió amb membres del Grup Municipal de la CUP de Tarragona per tal de preparar
conjuntament les mocions sobre pobresa energètica que passaran pels plens municipals de Reus i
Tarragona.
També dilluns es fa una trobada amb el Pep Llaurador per tal d'abordar la temàtica dels horts
urbans.
Dimecres dues persones del grup municipal es reuneixen amb la regidora de cultura i amb una
tècnica per tal d'abordar diferents assumptes relacionats amb la seva regidoria.
També durant el dimecres es participa a la xerrada-conversa sobre inserció al món laboral dirigida
als joves a la Palma en la que hi fa de ponent Josep Ginesta, Secretari General de Treball, Afers
Socials i Família de la Generalitat.
Fem una trobada amb persones de l'àmbit animalista per tal d'abordar diferents problemàtiques
d'àmbit territorial, és una reunió genèrica i en la que ens emplacem a treballar en el futur en grans
línies estratègiques en aquest àmbit, fem arribar a la comissió animalista de la CUP Reus la
informació al respecte.
Abordem situacions laborals i personals de persones que ho requereixen i passen pel despatx
amb diferents casuístiques.
Fem seguiment d'algunes mocions aprovades durant el ple per tal de vetllar pel seu compliment.
Fem roda de premsa el dijous per exposar la postura de la CUP al ple del dia següent.
Presentem les dues mocions que portem al ple, una per demanar la constitució d'una comissió de
seguiment del Procés Constituent obert a Catalunya que no s'aprova i una altra moció que
demana que es faci un informe al voltant del forat pressupostari que ha sigut matèria de debat en
els darrers consells d'administració de l'Hospital Sant Joan i que ha comportat la supressió de les
productivitats dels seus treballadors, moció que s'aprova.
També presentem en Junta de Portaveus (es realitzen habitualment abans del ple i s'hi poden
presentar propostes per ser aprovades per part dels partits polítics) una proposta de declaració en
suport als treballadors de l'empresa Covestro/Bayer i en contra de la seva deslocalització que
finalment s'aprova. Us fem resum de tot plegat en l'acta que fa el Grup Municipal de la CUP
sobre el ple.

RESUMS DE LES REUNIONS ASSISTIDES
Comissió informativa de Territori i Urbanisme 11/04/2016
En nom de la CUP hi van la Mariona, l'Oriol i la Marta
Aprovació acta 22/2/2016, fem una esmena recordant que vam demanar l’informe sobre sancions
imposades per tinença dels animals i les que s’han pagat i les que no, ens diuen que ens faran
arribar allò que tinguin. Accepten l’esmena i ho afegiran. Aprovació per unanimitat
Aprovació acta 14/03/2016, fem esmena dient que no consta a l’acta la reclamació feta demanant
un nou solar pels bombers i que es posarien en contacte amb ells per tal de comentar en que
podrien estar interessats. Accepten l’esmena i ho afegiran. Aprovació per unanimitat.
Salut pública
Votació per tirar endavant 6 denuncies a gossos de raça perillosa, tothom a favor menys nosaltres
en contra.
Donar compte
Llicències urbanístiques: aprovar les llicències urbanístiques per modificacions o obres en diferent
immobles de reus.
Precs i preguntes
Respecte a la Sedera, el Marc Arza ens informa altre cop de les xerrades que s’han fet amb
Solvia, i de com estan les negociacions. Ens explica exactament tot el que em sentit als mitjans de
comunicació, que Solvia no te cap intenció de posar-hi una gran superfície, que estaria d’acord en
fer una zona d'habitatges de baixa altura en un mig o llarg termini. L’enderroc no es pot aturar, ja
que ni la pròpia fabrica ni la façana no tenen cap mena de valor arquitectònic (la regidora Flores
ho corrobora), i que l’empresa propietària està actuant legalment per poder-ho fer. Per tant, pel
que van dir, l’empresa té la intenció d’enderrocar l’edifici a finals d’aquest mes o principis del que
ve.
A partir d’aquí el govern intentarà negociar per poder fer una zona d’aparcament amb conveni amb
Solvia i així tancar la possibilitat que en un temps de 4/6 anys no es pugui construir, això permetria
incloure en el POUM l'ús que se'n fes de l'espai.

Comissió Informativa de Serveis a les Persones

11/04/2016

En nom de la CUP hi van la Mariona, l'Edgar i la Marta
Aprovació de l’acta anterior
Assessoria jurídica. Doctor Frias. Hi votem a favor
Benestar social. Modificació puntual de les bases de subvenció de menjador escolar per a
l’alumnat d’Ensenyament obligatori i de segon cicle d’Educació infantil de Centres Educatius,
sufragat amb fons públics, de la ciutat de Reus. Tot i el canvi substancial aconseguit amb la
supressió dels dos anys d’empadronament, diem que no ho votem perquè malgrat ser un acord
de pressupostos, encara hi ha qüestions poc clares com per exemple com queda la situació si una
persona està empadronada fora de Reus però hi porta les criatures a l’escola.
Cultura. Ratificació de la modificació d’estatuts del Consorci Transversal Xarxa d’activitats
Culturals. Ens hi abstenim al·legant que no en tenim prou informació. Es demana que se’ns
expliqui perquè hi hem de continuar, en què ens beneficia.
Aprovació del Pla local de Joventut de Reus. Hi votem a favor.

Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics

11/04/2016

En nom de la CUP hi van la Mariona, l'Edgar i la Marta.
S'aprova l'acta anterior.
En aquesta reunió es dóna compte de la liquidació del pressupost del 2015, de l'informe de control
intern de l'exercici 2014 i de les resolucions de l'exercici 2015 previstes.
Se'ns fa arribar un informe sobre l'expedient de modificació de crèdit. Se'ns fa arribar un document
explicat en una reunió prèvia per part de l'Interventor municipal i del regidor Enrech, una part
d'aquesta modificació va a parar a diferents actuacions relacionades sobretot amb urbanisme i
una altra part que va destinada a abonar part del deute. També hi ha una part relacionada amb els
organismes autònoms, part en la que els representants de la CUP comenten que seria necessària
especificar més en alguns casos a quines partides aniran destinades aquests romanents. Aquest
punt tampoc és votat pels membres de la CUP.
Des d'Intervenció es demana sol·licitar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques poder
obrir oferta de places públiques (9 agents de la Guàrdia Urbana). Des de la CUP es fa l'observació
que cada cop hauria de caldre menys demanar permís a instàncies estatals. La CUP no vota
aquest punt.
Clàusules socials, es valora des de la CUP que són engrunes però que calia l'acord del ple per
tirar-la endavant, no hi votem en cap sentit (al ple ho fem a favor).

Junta de Portaveus.

14/04/2016

Hi va el David en nom de la CUP.
S'hi aprova la proposta de declaració que presentem en suport als treballadors de l'empresa
Covestro, també s'hi aproven les propostes de declaració presentades pel govern en suport als
refugiats i en suport al municipi de Flix afectat per l'activitats durant dècades per l'activitat de
l'empresa ERCROSS.

Reunions i actes previstos
–
–

Comissió informativa de Transparència el 18/04/2016
Consell Escolar Municipal el 18/04/2016.

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

Actes als que hi assistim
–

L'Edgar assisteix a la presentació del Pla Local de Joventut

–

Dissabte la Mariona assisteix al Safareig Poètic al Teatre Bràvium el dia 16 d'abril.

