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

(03/10/16 – 16/10/16)
Activitat del Grup Municipal
Per motius organitzatius del Grup Municipal, el resum aquestes dues setmanes es fa quinzenal.
Durant aquestes setmanes s'ha estat treballant des del Grup Municipal les propostes i la postura
de la CUP en matèria d'ordenances fiscals. Les ordenances fiscals són els tributs que es cobren a
nivell municipal i per tant són els únics tributs, deixant de banda el preus públics d'alguns serveis i
empreses municipals, en els que l'administració local hi pot intervindre per corregir desigualtats i
per redistribuir la riquesa.
En aquest sentit, l'any 2015 la Candidatura d'Unitat Popular ja va presentar propostes que anaven
en el sentit de recaptar més ingressos municipals gravant a les rendes i patrimonis més elevats
amb l'objectiu de redistribuir-los posteriorment en forma de polítiques socials i culturals en els
pressupostos municipals. Aquest any s'ha seguit el mateix fil, aprofundint encara més en aquesta
línia de treball i dissenyant com haurien de ser unes ordenances i uns pressupostos per a la CUP
que responguin als principis bàsics de la Unitat Popular,: redistribució de la riquesa, participació
ciutadana en la presa de decisions importants per la societat i perspectiva social davant la situació
econòmica en la nostra societat.
Alhora, durant aquestes dues setmanes també s'ha continuat fent seguiment dels acords del
pressupostos de l'any 2016 signats entre la CUP i el govern municipal, per tal que s'acompleixin
els acords subscrits en el seu moment.
També s'han fet reunions del Consell Municipal de Polítiques de Gènere, de l'Agència Reus
Promoció i de la Comissió Especial de Polítiques d'Habitatge.
Finalment, hem preparat el proper ple, en el que es dirimiran les ordenances fiscals del proper any
2017, antre altres assumptes, al tractar-se d'un ple ordinari.

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
Resum Consell de Joves Ve de setmanes anteriors
En nom de la CUP hi assisteix l'Arnau.
1. Aprovació, si s’escau de l’acta anterior.
S’aprova
2. Informació de la regidoria.
a. Nova targeta Jove
Actualment la targeta es fa als 12 anys i ja no es renova fins que caduca (als 30).
S’està pensant en una nova targeta que es renovaria de forma bianual per tal de
donar-li dinamisme i participació del receptor. Tindria descomptes en comerços,
activitats culturals i en les activitats de les entitats fet que serviria per promocionarles.
La targeta té un cost de 2’15€. Actualment és gratuïta i es vol fer pagar 1€ perquè
la gent la valori. També es pretén separar la que sigui només de joventut i la que
inclogui també el servei d’una 10/30 del bus interurbà (6’15€).
S’aprofitarà l’avinentesa per demanar un telèfon mòbil dels joves i així poder fer
difusió dels afers de Joventut ja que han detectat que la millor eina per comunicarse és la del Whatsapp.
b. Resolució de les subvencions de Joventut.
S’exposen les subvencions que s’han donat. S’anima a les entitats a demanar-ne i
s’explica que els tècnics de Joventut també hi són per això.
c. Nous servies de l’Oficina Jove Baix Camp
Mobilitat i educació emocional. S’han creat dos espais nous, amb dues persones
noves contractades, sobre aquests temes.
d. Casal de Nadal per joves
Es pretén fer un Parc de Nadal per joves (adolescents) ja que el Parc de Nadal de
tota la vida és massa infantil. Aquest Nadal es farà una prova pilot amb un parell o
tres
de
dies
a
La
Palma
per
les
tardes.
Les entitats troben molt bé la idea, però discrepen del funcionament ja que si
l’activitat de les entitats no és remunerada preferiran participar del Parc de Nadal
infantil on sí que cobren per participar-hi.
e. Com hem de participar a la ciutat? Reglament de participació ciutadana.
S’explica el procés participatiu que es vol engegar des de la regidoria de
Participació (la mateixa regidora que Joventut) a partir d’un seguit de trobades als
centres cívics.
El representant de la CUP exposa la idea de captar per aquestes trobades la
participació dels instituts (4t ESO, Batxillerats) ja que seria una manera
d’assegurar-nos la participació de joves de diferents barris.
Alhora, també exposa una idea que com a CUP que és la de la participació real.
Quina gent anirà a la tarda al centre cívic? Això és participació real? On és la veu
de les persones que no estan en entitats i que no participen del dia a dia polític de
la ciutat?. La regidora assegura que s’ha parlat amb els centres cívics (conserges,
personal de servei...) i que s’involucraran tots els barris i totes les persones, punt
en el que es discrepa.
3. Informació de les associacions. Es fa roda de les entitats que han assistit: projectes,
explicació del què fan...

Resum reunió Capital Cultura, 29 de setembre del 2016
En nom de la CUP hi assisteix la Mariona
Ordre del dia
1/ Estat de la qüestió de la capitalitat cultural.
Ens expliquen que s’han fet molts contactes amb empreses que són grans i solvents.
A la pregunta de quines i amb quants diners comptarem, no hi ha resposta clara. Se’n desprèn
que no n’hi ha cap que s’hi hagi compromès.
El pressupost total es comptabilitza així: ajuntament, diputació, generalitat, privats: 800.000 €
2/ Estat de la qüestió de projectes rebuts.
Pregunto quin paper hi tenim els grups municipals: opinió... Els projectes són majoritàriament rutes
i accions que ja es fan normalment durant l’any. N’hi ha força que no s’adequarien al model Cup.
Ens diuen que sí que hi haurà activitats descentralitzades als barris.
Se’ns notifica que es reactivarà el museu de la Llibertat a partir del Museu de la Festa Major.
3/ Presentació campanya participativa dels “7 tresors del patrimoni cultural de Reus.”
Es fa un procés participatiu perquè la gent voti els 7 tresors del patrimoni cultural de Reus. Es farà
a l’octubre. La gent proposa, se n’escullen 35 o 40 i es voten. Es pengen al web de la Capital de la
Cultura.
Poden ser propostes materials o immaterials.
Comissió Especial d'Habitatge Social

6 d'octubre

En nom de la CUP hi assisteix l'Edgar
Aquesta comissió es va crear arran d'una moció nostra i és l'espai on:
- Gestionem les sancions a les entitats financeres que tenen pisos buits en desús;
- Se'ns informa de la gestió del parc d'habitatge social que té l'Ajuntament;
- Volíem que la PAH i Stop Desnonaments participessin però només assisteixen en reunions
puntuals per fer valoracions conjuntes.
- Mitjançant el pla comunitari del Barri Gaudí, 13 famílies que estan ocupant pisos per necessitat
econòmica, han passat a formar part d'un programa on l'Ajuntament fa de mediador amb les
entitats financeres dels pisos ocupats per tal que els hi ofereixin un lloguer assequible i solidari.
Procés lent però serà interessant veure els resultats i sobretot el paper de la comunitat (al pla
comunitari hi participen l'associació de veïns i veïnes, comunitats de veïns, tècnics/ques de
serveis socials, la Guàrdia Urbana...).
- Vam decidir engegar el procés administratiu per imposar la segona sanció coercitiva a les entitats
que no han fet cap canvi després de la primera sanció. La quantitat serà de 5.500€ tot i que de
moment seran pocs expedients (menys de 10) a l'espera de saber com responen Bànkia i BBVA
(punt següent).
També es faran sancions noves per altres pisos buits al preu de 3.500€ (les sancions són per
habitatge buit però l'Ajuntament no té capacitat administrativa per fer tants expedients, per això es
fa per tongades i uns pisos van per la segona i altres per la primera sanció independentment de
l'entitat financera.
Bànkia i BBVA són les dues entitats que es van avenir a negociar però de moment no
s'arriba al mínim que vam proposar la comissió, si en 15 dies s'accepta es posarà la segona
sanció (uns 30 expedients).
–

El representant de la CUP va insistir en la idea que negociar amb els bancs només és factible si el
resultat és més beneficiós que recaptar diners mitjançant la sanció i destinar-los a ajudes directes
per habitatge. Van ser francs i van dir que a causa de la infinitat de possibilitats que existeixen
(recurs, contenciós administratius, resolucions, petició de suspensió temporal, etcètera) no podem
comptar en rebre aquests diners perquè encara que en rebem una part, serà tan escalonat que no
podrem donar-li sortida via prestació o ajuda.

Junta General de GECOHSA. 6 d'octubre del 2016
En nom de la CUP hi assisteixen la Marta i la Mariona.
S'incorpora un representant de la plantilla de l'Hospital de Móra per primer cop, es posposa per al
proper consell d'administració l'aprovació de les tarifes. Hi assisteix l'alcalde de Móra i es passa
revista de la situació de GECOHSA.

Reunions i actes institucionals previstos la setmana que ve
–

Reunió amb el Síndic de Greuges el dilluns 24/10/2016.

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

ACTES ORGANITZATS PER ENTITATS ALS QUE ASSISTIM
La Mariona assisteix a la inauguració de l'Any Llull a la Biblioteca Xavier Amorós.
5/10/2016.
–
–

L'Oriol i la Mariona assisteixen a la Festa Aprofitem els Aliments. 15/10/2016.

–

La Mariona assisteix a la inauguració de l'Any Toda.

