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

(13/02/17 – 19/02/17)
Activitat del Grup Municipal
El dilluns, els regidors de la CUP celebren reunió del grup municipal per tal de preparar l'agenda
setmanal i alhora per acabar d'estudiar el contingut de les comissions informatives del dilluns. El
dilluns se celebren les comissions informatives de Territori i Urbanisme, de Serveis Generals i
Econòmics, de Transparència i de Serveis a les Persones.
El dimarts l'Àngels assisteix a la Comissió d'Inclusió, que forma part del Consell Municipal de la
Gent Gran, en la que una tècnica responsable del programa “Guaita veí” com a sistema d'alerta
adreçat a persones de més de 80 anys, a més a més de 2.000 persones més, d'edat avançada
també o persones que viuen soles, per tal de vehicular a través dels centres cívics un sistema
d'alertes per donar avís en cas de persones que puguin tenir alguna mena de problema i
respondre amb més rapidesa; es comenta però que per implementar aquest programa no hi ha
web, ni telèfon, ni tan sols cartell. La representant de la CUP lamenta que no s'implementi
realment el programa ni es posin les condicions per tal que es porti a terme.
El contingut d'aquestes comissions es matèria del ple municipal, del que en teniu el resum a sota.
Com a fets destacable remarcar que en la Comissió de Serveis a les Persones la CUP hi havia
registrat una pregunta al voltant de quina quantitat hi aportaven les empreses que figuren com a
mecenes a la publicitat del Reus Capital de la Cultura Catalana. Queda clar en el cas de totes les
empreses, menys en el cas de Fomento de Construcciones y Contratas, cas en el que es respon
per part de la regidora de Cultura que és una estratègia de marketing per captar aquesta empresa
com a mecenes sense que de moment hagi fet cap aportació.
Dimecres es realitza una altra reunió de treball del Grup Municipal per tal de treballar els darrers
detalls del ple del divendres. Més tard hi ha la reunió de la Junta de Portaveus en que hi assisteix
la portaveu Marta Llorens.
Dijous hi ha roda de premsa realitzada pels regidors Edgar Fernandez i Marta Puig per tal de fixar
la posició de la CUP en el ple municipal.
El divendres els regidors que són alhora consellers de l'empresa Reus Serveis Municipals
assisteixen al seu Consell d'Administració en el que s'hi tracten diferents canvis de representants
en les seves empreses i també el fet que els bancs han fet informe positiu del traspàs de
dividends d'aquest empresa cap a l'Ajuntament, per posteriorment passar-lo al Grup salut per
tapar el forat econòmic que hi té.
Finalment divendres hi ha ple municipal, del que en teniu el resum a sota.

A sota resum de la Junta de Portaveus i del Ple celebrats el dia 2 de novembre.
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JUNTA de PORTAVEUS 15/02/2017
Hi assisteix la Marta Llorens representant a la CUP
A proposta d'un acord que presenta la CUP s'aprova que els plens municipals seran els dijous a
les tardes, en comptes de ser-ho els divendres al matí; aquesta proposta de la CUP es tira
endavant pensant en que es facilitarà l'assistència de públic. Aquesta és una proposta recollida
per part de la CUP en el seu procés participatiu propi en el que hi van participar desenes de
persones.

PLE MUNICIPAL 17/02/2017
TOT SEGUIT UN RESUM DEL PLE DEL DIVENDRES
1. Aprovació de l'acta de la sessió del ple de data 23.01.2017.
Es vota i s'aprova.
2. Informació de l’Alcaldia.
Se'n dóna compte.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
3. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització municipal.
Se'n dóna compte.
4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.
Se'n dóna compte.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
5. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla parcial urbanístic
del sector C.8 "La Comarcal" de Reus, que inclou el canvi de modalitat del sistema d'actuació
presentada per SNH-PARTICIPACIONES, SL.
S'hi vota a favor, és una permuta de terrenys a causa d'un canvi urbanístic.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
6. Defensa Jurídica. Interposició de recurs d'apel·lació contra la sentència de 31 de gener de
2017 del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Tarragona, que declara nul l'acord de Ple de la
Corporació de 13 de juliol de 2015, d'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència i el

Decret de 15 de juliol de 2015 d'aprovació de pagament de quota.
Es tracta d'interposar recurs contra la sentència interposada per un jutge de Tarragona contra el
fet que Reus s'adhereixi a l'AMI, que va presentar, entre d'altres, els regidors de C's de
l'Ajuntament de Reus. El govern municipal interposa el recurs per tal que Reus hi continuï formant
part. Per part de la CUP se n'absté ja que es considera que cal desobeir un cop l'estat espanyol
ha perdut tota legitimitat, per altra banda es fa denúncia política del que és l'estat espanyol com a
instrument repressor al servei dels interessos d'uns pocs.
Ens n'abstenim i s'aprova amb els vots del govern.

7. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial de la modificació puntual de l'ordenança reguladora de
les tarifes dels serveis de subministrament d'aigua potable, dels serveis de clavegueram i d'altres
serveis vinculats.
La CUP se n'absté ja que hi ha extrems amb els que no s'hi està d'acord, tot remarcant que és
gràcies al fet que es tracta d'una divisió municipal que els regidors ho poden votar, cosa que no
passa amb altres serveis municipals. S'aprova.

8. Intervenció. Donar compte de l'informe d'Intervenció trimestral sobre el Pla d'Ajust previst al
RDL 4/2012 corresponent al 4t trimestre de 2016.
La CUP hi fa l'observació que mentre alguns fan denúncia de l'AMI, el tracte injust derivat del fet
que l'estat té subjecta la Generalitat amb el FLA, fet que repercuteix en les condicions de vida dels
catalans.
S'en dóna compte.
9. Promoció Econòmica. Aprovació inicial de la modificació de les Bases per la concessió de
subvencions a les empreses i nous emprenedors.
Hi votem en contra ja que són més restrictius. S'acaben aprovant.
10. Serveis Adjunts a la Secretaria General. Sol·licitud de compatibilitat d'un treballador de
REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. amb activitat pública a REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A. i
amb activitat privada a la FUNDACIÓ PRIVADA REGO.
Es tracta d'una reestructuració gerencial d'empreses municipals radicades en l'empresa Reus
Serveis Municipals, antiga INNOVA, en aquest punt la CUP s'hi a el discurs que continuem amb el
mateix model que antigament pel que fa a acumulació de càrrecs i sous i que això, atesa la
situació actual no és sostenible. Hi votem en contra, tanmateix s'aprova gràcies als vots del
govern i els de la reta de l'oposició.

11. Serveis Adjunts a la Secretaria General. Sol·licitud de compatibilitat d'un treballador de
REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. amb activitat pública com a membre electe d'un Ajuntament.
Es tracta d'una persona que serà regidora a l'Ajuntament de Cambrils i que ho compatibilitzar amb
la seva feina actual en una empresa municipal. S'hi vota favorablement per part de la ciutat i
s'aprova.

12. Rendes i Exaccions. Declaració d'utilitat municipal de diverses obres a efectes de l'ICIO.
S'hi vota favorablement per part de la CUP i s'aprova.

SERVEIS A LA PERSONA
13. Cultura. Modificació del conveni amb el Centre de Lectura de Reus d'integració de la
Biblioteca del Centre de Lectura a la xarxa de lectura pública de Reus.
La CUP hi fa esment del fet que no s'està avançant cap a un carnet únic de caràcter públic de
cara a totes les biblioteques de la ciutat i que caldria que si el Centre de Lectura percep diners
públics es comprometi amb el Mapa de Lectura Pública.
14. Ensenyament i Política Lingüística. Aprovació dels preus públics de les sortides i activitats
de les escoles bressol municipals.
Hi votem en contra ja que entenem que les activitats públiques haurien de mesurar-se molt bé si
cal pagar-los, i més si es tracta d'activitats entre ens municipals.
15. Participació, Ciutadania i Transparència. Modificació de les bases REUSSONA, Concurs de
música per a joves.
La CUP hi vota a favor i s'aprova ja que fa referència a un suport per a la música en català.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
16. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per posar a disposició dels alumnes
dels centres educatius de Reus les rutes culturals de la ciutat.
C's presenta una moció que fa referència a establir un programa de visita d'escolars a rutes
arquitectòniques que de fet ja se n'estan aplicant de similars, ens n'abstenim i s'aprova.
17. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent al bilingüisme en els senyals
de trànsit.
Per part de la CUP s'hi fa esment del fet que en la futura República Catalana no hi haurà lloc per a
la discriminació cap a parlants de les llengües que siguin quines siguin i es denuncia la utilització
política de les llengües per part dels de sempre. S'hi vota en contra i no s'aprova la moció.
18. Moció dels grup municipals ERC-MES-MDC-AVANCEM, PARTIT DEMÒCRATA (PdeCAT)CiU, ARA REUS (AREUS), CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) i PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per declarar Reus
municipi adherit a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra.
S'hi vota a favor per part de la CUP, denunciant l'actitud dels qui tenint possibilitats no fan res per
revertir la situació greu de crisis humanitària.

19. Moció del Grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per la
realització d'un estudi del mapa social a Reus.
La CUP demana la creació d'un mapa social de la ciutat de Reus que faci referència a la situació
de desigualtat de la nostra ciutat per tal que després l'Ajuntament hi pugui fer les actuacions
oportunes. S'aprova la moció que presenta la CUP.
20. Moció del Grup municipal del PP per l'impuls de línies de treball i acords amb la Secretària
d'Estat de Cultura.
Moció de biaix clarament política del PP que cerca que l'Ajuntament de Reus vagi a picar la porta
de Secretaries del Ministeri de Cultura per ajuts a través d'alguns programes d'aquest. La CUP hi
vota en contra i s'aprova.
21. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a les obres de millora de la carretera de
Misericòrdia.
La CUP s'hi abstè ja que no soluciona la situació dels veïns de la urbanització de Blancafort i el
seu accés viari caminant cap a la ciutat de Reus. Ens n'abstenim i s'aprova.
22. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYACANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a actuacions contra les males pràctiques
comercials pel que fa als subministraments bàsics.
La CUP s'hi absté i s'aprova.
23. Moció dels grups municipals CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), PARTIT
DEMÒCRATA (PdeCAT)-CiU, ERC-MES-MDC-AVANCEM, ARA REUS (AREUS) per l'adhesió al
Pacte Nacional pel Referèndum.
La CUP hi exposa el fet que aquesta formació política va voler presentar una altra moció en suport
al Procés Constituent obert al nostre país, però finalment la van retirar per cercar un consens amb
una altra moció de l'AMI en suport al Pacte Nacional pel Referèndum i demanem alhora un
compromís clar per part de l'Ajuntament en l'organització d'un referèndum vinculant. Després d'un
debat en que la portaveu de C's afirma que la llei està per damunt de la voluntat popular, s'aprova
la moció.

La CUP presenta tres preguntes en aquest ple:

–

Una en que s'hi pregunta per quin és l'estat dels pressupostos participatius per a l'any
2017, acord al qual van arribar el govern i la CUP: se'ns respon que en el marc del
Reglament de Participació

–

Una pregunta referent al mecenatge que fa l'empresa FCC al Reus Capital de la Cultura
Catalana:

–

Una pregunta referent al seguiment que s'està fent del servei de la neteja viària i recollida
de residus: es respon que és l'empresa Teka Veritas, que es fa durant 3 mesos per una
cost de 17.000€, se'ns diu que és per exercir un control del servei.

REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE
–
–

Consell Municipal de Polítiques de Gènere. 22/02/2017.
Consell Escolar Municipal. 23/02/2017.

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

ACTES ALS QUE ASSISTIM
–

Inauguració de les Olimpíades Escolars, l'Oriol hi assisteix. 16/02/2017.

