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

(11/07/16 – 17/07/16)
Activitat del Grup Municipal
Dilluns el grup municipal fa reunió, en la que essencialment s'hi acaben de perfilar detalls referents
al ple que se celebra el divendres dia 15 de juliol. En aquest reunió també preparem els punts
relacionats amb les comissions informatives que hi ha el mateix dilluns, en el que hi ha aspectes
importants com ara una proposta de modificació de crèdit que finalment és retirada, o la revisió de
preus d'algunes concessions.
El mateix dilluns a la tarda hi ha les comissions informatives de Territori i Urbanisme, de Serveis
Generals i Econòmics i finalment de Serveis a les Persones. Hi teniu el resum a sota.
Dimarts atenem diferents peticions que ens presenten ciutadans de peu de carrer, entre la que
destaca una que fa referència a uns veïns d'un barri de Reus que demanen unes festes del seu
barri respectuoses, petició que té la seva traducció en un prec que presentem al ple municipal.
Dimarts també hi ha la Comissió Especial d'Habitatge i també el Consell Municipal de Cooperació i
Solidaritat.
Dimecres tornem a fer reunió del Grup Municipal per tal d'abordar el contingut del ple del
divendres, per exemple les mocions que presenten els altres partits, les mocions d'alcaldia i les de
les diferents comissions informatives. Seguint aquesta línia, dimecres fem roda de premsa al
voltant del Ple i també per explicar la nostra postura al voltant de les polítiques d'habitatge social a
Reus.
Dijous ens reunim amb representants dels comitès d'empresa dels treballadors de la neteja de
RELLSA, de Serveis Funeraris i de les instal·lacions de l'Ajuntament ja que en la nova licitació que
es preveu hi ha un desajust entre el pressupost que s'hi preveu i les necessitats materials i
humans per fer correctament aquest servei. A més, durant el ple afavorim la moció que presenta
un altre partit en favor de la subrogació dels treballadors subcontractats.
Divendres participem en el ple municipal (resum a banda ja enviat).
Al llarg de la setmana fem les gestions necessàries per tal de facilitar i agilitzar la preparació de
l'actuació que es fa el dissabte al barri Gaudí en memòria del lluitador obrer Cipriano Martos,
assassinat per la Guàrdia Civil a Reus.

A sota resum de les reunions assistides per part de membres de l'assemblea de la CUP
relacionades amb l'Ajuntament.

RESUMS DE LES REUNIONS ASSISTIDES
Plenari de la Taula de la Pobresa Energètica
(ve de la setmana anterior)
En nom de la CUP hi assisteix l'Aleix

04/07/2016

La convocatòria era a les quatre de la tarda, no es va començar a l'hora que tocava perquè els
regidors de Reus (Daniel Rubio MA i Montserrat Vilella BS) i la de Tarragona (Ana Santos) estaven
fent una roda de premsa.
Els assistents eren molts, alguns coneguts pel representant de la CUP i d'altres no, però en
resum, tècnics municipals dels dos municipis, el secretari i el rector del Col·legi d'enginyers, algú
de la URV, representants d'Endesa i de Gas Natural, agència catalana de consumidors,
departament de comunicació de l'Ajuntament de Reus....
Comença la reunió amb una introducció del regidor de Medi Ambient de Reus, el qual també serà
l'encarregat de moderar la taula.
Seguidament, passen una presentació a càrrec dels tècnics de Reus (Ramon Castellví) i
Tarragona, en la qual s'explica la feina que s'ha fet durant les auditories energètiques (50 entre
Reus i Tarragona) i les conclusions que se n'han extret. Caldria demanar aquestes presentacions i
poder-les compartir en cas que algú hi estigui interessat.
En la següent presentació el tècnic extern contractat (Xavi Prats) parla de les dades de les ajudes
que s'han donat i fa un anàlisi en una segona presentació de la situació normativa i legal, insistint
que hi ha marc legal però que és complicada la seva execució.
Es dóna pas a la intervenció del públic i es crea cert debat en el funcionament de la taula, el
representant de la CUP de Tarragona es queixa en el mateix sentit que nosaltres de la poca
capacitat de convocatòria i de la no creació de les comissions que s'havien dit en l'anterior plenari.
Durant el debat, també apareixen els dubtes de si realment s'està aplicant la 24/2015 i després de
molt insistir es reconeix que no, que la única cosa que es fa és pagar factures abans que es talli.
En el mateix sentit que el tècnic extern, la regidora de Tarragona diu que el que s'ha de fer per
poder aplicar la llei, és dotar-la d'un reglament, i que com que ara no es existeix, no es pot fer res.
El representant d'Endesa menteix davant de tothom explicant el tema de les tarifes i el mercat
lliure i els tècnics li rebaten, de totes maneres explica que estan creant una llista de persones que
no paguen i que la passaran a l'Ajuntament perquè sigui l'Ajuntament qui els digui si aquella
persona està en situació de vulnerabilitat.
Finalment, Diana Vizán, de comunicació de l'Ajuntament de Reus, presenta la nova web
http://taulapobresaenergetica.cat/ realitzada per l'empresa Avellana Digital.
En darrera instància parla la Montserrat Vilellla, que ha explicat l'esforç que s'ha hagut de fer per
coordinar la taula de la pobresa i que no se'n tenia cap obligació de crear-la, que ha anat molt bé
perquè ara es disposa de dades i abans no, també dona les gràcies a tothom que ha pogut
assistir.
Finalment en un torn de paraula obert s'ha debatut sobre el model de la Taula, el funcionament de
la mateixa i de com s'han encarat les actuacions.
El representant de la CUP de Reus es queixa de la poca participació de les entitats socials en el
projecte, del caire poc actiu i molt caritatiu de la Taula i que no li sembla bé que simplement es
paguessin factures. A aquesta darrera apreciació, la regidora Vilella respon que acumular deute
encara generava molt d'estrès i que és clar només queda demanar a les empreses
comercialitzadores que condonessin el deute.
El representant de la URV comenta que li semblava que es penalitzava a les persones amb el
llenguatge que es feia servir i el representant de les associacions de consumidors s'ha queixat que
en la primera reunió (2014) li havien dit que el convocarien i no li havien dit res fins el dia abans
d'aquesta Plenari, igualment s'ha tornat a oferir.

Comissió Informativa de Territori i Urbanisme

11/07/2016

En nom de la CUP hi assisteix l'Oriol, la Marta i la Mariona
Aprovació acta 14/03/2016; els representants de la CUP fan esmena dient que no consta a l’acte
la reclamació feta per 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.
Patrimoni del sòl
Actualització dels bens immobles que s’integren a l’inventari general de l’ajuntament. Aquesta llista
s’actualitza anualment. La Montserrat Torné ens diu que no s’ha venut cap propietat. En aquesta
llista no hi surten els bens immobles de les societats autònomes.
Salut pública
Votació per tirar endavant 4 denuncies a gossos de raça perillosa, tothom a favor menys
socialistes abstenció i nosaltres en contra.
Donar compte
Llicències urbanístiques: aprovar les llicències urbanístiques per modificacions o obres en diferent
immobles de reus.
Precs i preguntes
a) Sedera, n'informen de la caiguda d’una jàssera, la qual va fer molt de soroll i els veïns es van
espantar. Simplement això, sense més efectes notoris ni a desatacar.
b) Brigades ha contractat durant 2/3 mesos 4 persones per poder arreglar voreres i repintar línies
que estan en mal estat.
Els membres de la CUP pregunten i recalquen sobre el tema dels herbicides que es tiren i
demanen si s'hi empra glifosat, pregunta que rep per resposta que no s’utilitza i és més, les
empreses que s’ocupen d’ensulfatar tenen per escrit per contracte que no s’utilitzarà aquest líquid.
Els membres de la CUP pregunten sobre l’aparcament soterrani de l’edifici de la patacada, fa
mesos que hauria d’estar obert i no s’acaba de solucionar. responen que sinó és avui, serà demà,
però que s’obre ja.
Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics11/07/2016
En nom de la CUP hi assisteix el David, la Marta i la Mariona
S’aprova l’acta anterior
Modificació de crèdit: s'hi inclouen algunes modificacions que fan referència a als acords entre la
CUP i l'equip de govern, però com a CUP no veiem clares altres parts de la modificació de crèdit
sobre les que no hi ha prou informació. S’ha retirat finalment aquesta modificació de crèdit i, per
tant, no s’ha tractat.
Donar compte de l'informe d'Intervenció trimestral a data 31/03/2016 sobre el Pla d'Ajust del 2012:
preguntem per què és en castellà; s’informa de l’estat de l’economia local i en tenim l’expedient.
Resolució del recurs presentat pel PP contra les mesures preses per l'Ajuntament per salvar
l'Hospital Sant Joan: el recurs presentat pel PP es mantindrà tot i que la majoria de partits hi voten
en contra del seu recurs, el PP presentarà una moció. Aniran al contenciós administratiu. No hi
votem
Aprovació de l'acord de personal: es tracta d'un complement per treballadors de l'Ajuntament per
treballar en determinats dies i a la nit; preguntem pel catàleg de llocs de treball. No hi votem
Sol·licitud de compatibilitat d'una treballadora de l'Ajuntament amb una segona activitat: Hi votem
a favor

Aprovació de la revisió de preus del servei de la recollida de residus: No hi votem
Aprovació de les tarifes de l'aparcament del Centre del Pallol: Segurament hi estarem a favor, però
ho deixem per al Ple. No hi votem
Ratificació de l'acord de dissolució del Consorci d'Inversions Públiques: No hi votem
El David diu que d’aquest ens no en tenim cap informació. Vam enviar una instància que mai no
s’ha respost. Manifestem que volem informes.
Comissió Informativa de Serveis a les Persones

11/07/2016

En nom de la CUP hi assisteixen la Marta, la Mariona i el David.
Aprovació de les actes de les sessions anteriors, dels dies 2 i 30 de de maig de 2015.
S’aproven
Benestar Social. Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni subscrit entre l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Reus relatiu a la cessió de la gestió de 6habitatges de
titularitat pública per a l'any 2016. Hi votem a favor
Benestar Social. Aprovació de l'addenda del conveni marc de col·laboració amb Càritas
Interparroquial per al funcionament del menjador social de l'any 2016. Diem que és model
assistencial, que no és el nostre, que aquesta manera de funcionar eximeix les administracions
públiques de fer la feina que els toca. A favor.
Salut Pública. Aprovació del Pla municipal sobre drogues 2016-2020 a la ciutat de Reus.
L’aprovació del pla possibilita la petició de subvenció al “Plan Nacional de drogas” de 45.000 €.
Fem la intervenció sobre el redactat nefast del pla i la regidora es compromet a fer-ne un redactat
nou. A Favor
Assumptes sobrevinguts.
Informació de les regidories.
Noemí Llaurador: dissolució del Consorci Salut i Medi, que està format pel Consorci de Salut de
Barcelona, per la URV i l'Ajuntament de Reus. 3 treballadors passen a l’Ajuntament per la seva
condició (funcionaris, personal laboral...). 2 més, dels quals 1 psicòloga i 1 administrativa van al
carrer amb indemnització.
Es pregunta quins consorcis queden vinculats a l’ajuntament i se’ns diu que només Fortuny i
Bartrina.
Montserrat Flores: informa que el casal de gent gran de Mas Abelló ja està acabat. D’aquí a pocs
dies es farà saber. També informa que el reglament de participació va endavant i que es crearà
una comissió especial. El 26 de juliol hi haurà la primera reunió.
Montserrat Vilella: s’ha reunit la taula de pobresa energètica, per de moment no es poden fer
actuacions.
Dolors Sardà: s’està al cas de les obres de millora que calien en escoles com El Pi del Burgar o
la Pompeu fabra.

Reunions i actes previstos
–

Consell Municipal de Serveis Socials

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
–

No s'assisteix a cap acte aquesta setmana.

