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

(17/10/16 – 23/10/16)
Activitat del Grup Municipal
Aquestes darreres setmanes han estat marcades per les negociacions en matèria d'ordenances
fiscals, que per part de la CUP es lligava amb el debat de pressupostos municipals i amb les
propostes essencials que s'hi feien. Pel que fa a l'apartat d'ordenances fiscals, el criteri negociador
de la CUP ha sigut el d'introduir-hi criteris de progressivitat fiscal fins allà on permet la Llei
Reguladora d'Hisendes Locals.
Pel que fa a l'apartat de pressupostos, la CUP havia presentat uns eixos bàsics que calia anar
concretant: internalització de la brossa com a punt de partida d'altres possibles actuacions seguint
aquesta mateixa línia, increment i concreció en partides socials atesa la situació actual i
compromís amb establir les bases de la cooperació de l'Ajuntament de Reus amb l'Agència
tributària Catalana, en definitiva fer uns pressupostos partint de l'escenari en que s'encaminem
cap a la independència.
Finalment no es concreta acord d'ordenances fiscals, després de reunions de negociacions i
també d'assemblees. Al web de la CUP hi podreu veure els motius. Finalment, aquesta setmana
no s'ha realitzat el ple d'ordenances fiscals previst pel divendres.
El Grup Municipal ha continuat fent seguiment del compliment dels acords presos en els
pressupostos de l'any 2016 i ha continuat fent accions per tal que aquests es materialitzin.
Pel que fa a reunions, aquesta setmana passada hi van haver les comissions informatives de
Territori i Urbanisme, de Transparència i de Serveis a les Persones. També hi va haver reunió de
la comissió redactora del reglament del Consell Escolar Municipal (Marta).

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 Reus Promoció 6/10/2016 (ve de setmanes anteriors)
En nom de la CUP hi assisteix la Mariona
Informació:
1/ S’han escollit dos dies de disposició lliure per a l’obertura de comerços el 2017.
– 14 de maig, coincidint amb el Trapezi
– 31 de desembre que serà diumenge
2/ Aquest any la campanya de Nadal la gestiona totalment l’Agència. La regidora Caelles diu que
dóna més retorn la campanya de Nadal que el Trapezi i que és més barat. Reconeix que la pista
de gel no és sostenible, però en paraules seves, “no hi va haver més remei”... .
3/ El mercat d’artesans torna al Mercadal
4/ S’espera una subvenció de la Generalitat per contractar una persona per a desenvolupament:
es cerca un perfil de persona que conegui el territori.
5/ Es promocionarà l’obra de Domènech i Montaner.
6/ S’està treballant en la ruta del vermut.
7/ Aviat es presentarà la col·laboració de Turisme i Cultura.

Comissió Informativa de Territori i Urbanisme 17/10/2016
En nom de la CUP hi assisteix l'Oriol, la Marta i la Mariona
Aprovació acta anterior, S’aprova per unanimitat
Gestió urbanística. Aprovació la inicial modificació puntual de la Revisió del Pla general
d’ordenació urbana per a usos. Finalment no passarà pel proper ple, sinó que serà al següent per
tal de deixar temps a mirar-s’ho i analitzar-ho. En cas del les llicencies ja donades no s’aplicarà la
nova regulació.
Llicències urbanístiques: Aprovar les llicències urbanístiques per modificacions o obres en diferent
immobles de reus.
Precs i preguntes:
- Sedera, ja s’ha acabat tot l’enderroc, el solar ja està net i ara hauran de reparar alguna vorera
malmesa i replantar algun arbre.
- Ens informen sobre les obres de la carretera cambrils, ens donen els motius per no construir el
carril bici (econòmic), tot i així estaran al cas per seguir treballant per fer tant el carril bici com una
vorera.
- Sobre via pública ens informen de 3 noves rotondes, al Ramon J. Sender (ja en construcció) amb
un cost aprox. De 12.000€. Les altres dos encara no han començat les obres i són les del Marià
Fortuny i al Tecnoparc
- Avui han començat les obres a la casa dels mestres amb la contractació de 2 paletes, 1
electricista i 1 pintor, aquest és un dels acords de pressupostos de l'any 2016 entre la CUP i el
govern.

Comissió Informativa de Transparència 17/10/2016
En nom de la CUP hi assisteix l'Oriol, la Marta i la Mariona
Únic punt: aprovació de la Carta de servei dels Serveis Socials Bàsics d’Atenció social.

La carta fa referència a condicions d’accés als Serveis Socials Bàsics. Primer l’aprovem
nosaltres, després passa a Ple i al final a informació pública. Ens hi abstenim.

Comissió Informativa de Serveis a els Persones

17/10/2016

En nom de la CUP hi assisteix l'Edgar, la Mariona i la Marta.
L’únic punt és:

Ensenyament i política lingüística. Addenda econòmica del Pla educatiu d’entorn per al
curs 2016/17. S’explica l’origen i la quantitat de diners que s´hi destinen. Hi votem a favor.
Sobrevinguts:
Noemí:
1/ La dissolució del Consorci de salut i medi ambient anirà al Ple. A la Comissió
Informativa de Serveis Generals i Econòmics, es mirarà d’aprovar l’absorció de tres dels 5
treballadors. Amb els altres dos es va arribar en un acord d’indemnització. S’ha votat i hi
votem a favor.
2/ S’instal·len desfibril·ladors.
3/ Es fa seguiment del Pla Municipal de Drogues
4/ Demana l’adhesió a la Proposta de Declaració sobre salut a totes les polítiques que
ERC vol presentar al proper ple municipal. Diem que hi votarem a favor però que no la
signarem.
Caelles:
1/ COS: més activitats al carrer.
2/ CAPITAL CULTURA CATALANA: es van celebrant les comissions... .
3/ CATÀLEG ANY TODA: se'n fa un repàs.
4/ Repàs de mocions aprovades; Casa de la Festa: se n’ha fet el primer estudi i una
valoració econòmica i la planificació de la millora en l’accés.
Vilella:
1/Explica el total de beques menjador: 2.700 de demanades; 1.800 aprovades; 500
beques total; 412 amb subvenció de 5 € per conciliació de vida laboral; 214 vénen de la
Generalitat.
2/ Festa dels aliments: un èxit
3/La Casa dels Mestres ja ha començat la rehabilitació
4/ Explicació tècnica de l’organització nova de l’àrea de Serveis Socials: se'n fa un
esquema nou.

Flores:
1/ Activitats al Casal de la Dona totes plenes i amb llista d’espera.
2/ S’informarà dels descomptes possibles de la targeta jove.
3/ Procés participatiu: se n’han fet dos i hi han assistit 15 persones a cadascun.
4/ Explica com van anar els cursos als Centres Cívics l’any passat: 184.828 €; 179.922 €;
es van oferir 547 cursos, dels quals se’n van fer la meitat.
Preguntes de la CUP:
1/ Les entitats encara no han cobrat ni signat els convenis del 2015: es respon que estan
al caure, la setmana que ve.
2/ Contractació músics del seguici: es respon que el servei és per a un any. Es farà per
concurs i s’hi pot presentar qualsevol empresa.
3/ Estat del procés targeta multibiblioteques: modificació de conveni, lligat a la subvenció
amb el centre de Lectura per tal d’integrar-ne la biblioteca a la xarxa pública municipal.
4/ Hem dit que el Catàleg Any Toda és molt bonic però no està a l’abast de tothom
5/ Preguntem per l’estat del Giny: es queden sense paraules.
6/ Preguntem per què hi ha hagut un canvi de criteri al Festival Cos a favor de la dansa:
es respon que ha sigut per tal de donar-li rellevància.

Reunions i actes institucionals previstos la setmana que ve
–

Consell Escolar Municipal. 3/11/2016.

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
–

Aquesta setmana els regidors no han assistit a cap acte.

