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

(03/04/17 – 09/04/17)
Activitat del Grup Municipal
Setmana de preparació del ple que se celebra el divendres per part del Grup Municipal, amb les
comissions informatives de Serveis a les Persones, de Serveis Generals i de Territori i Urbanisme
que es realitzen el dilluns que aborden part del contingut del plenari. En aquestes s'hi aborden
temes importants com el Catàleg de Llocs de treball, la fusió de l'IMAC a l'Institut de Museus, la
reorganització interna municipal, i s'hi aborda l'informe de l'Interventor Municipal respecte a la
liquidació de l'any 2016. Tots aquests punts estan més detallats amb el resum del ple a sota en els
punts corresponents.
Dilluns també es realitza una roda de premsa per part de la CUP per explicitar els motius pels
quals aquesta formació no formula els comptes anuals de les empreses municipals.
Dimarts se celebra una altra Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics perquè el
govern presenta un expedient per tal que els altres grups polítics li votin, durant el ple del
divendres, els pressupostos que presenten en aquest expedient. Els pressupostos que presenten
estan explicats en el punt número 17 del ple i que està explicat més a sota.
Dimecres se celebra la roda de premsa on el grup Municipal de la CUP hi presenta les seves
mocions i on s'hi fa valoració de l'estat de la cultura a Reus després de l'aprovació que proposa
l'Ajuntament de fusionar organismes autònoms.
Dimecres se celebra el Consell de l'Agència de Reus Promoció, on s'hi aproven els comptes de
l'any 2016 encara que amb el vot contrari de la representant de la CUP a l'Agència. També
dimecres se celebra el Consell per al Cooperació i la Solidaritat on s'hi passa revista de l'activitat
generada anteriorment.
Dijous hi ha la Comissió per la Realització d'una Pla de Mobilitat en Bicicleta a la ciutat de Reus.
També dijous se celebra la Junta de Portaveus dels partits prèvia al ple municipal, en aquesta
sessió s'hi presenta la primera part de l'estudi realitzat per una empresa per al Pla de Mobilitat en
Bicicleta, que s'acabarà d'aquí a dues setmanes. També s'informa que el maig es realitzarà el
Congrés Internacional de la Bicicleta, del què se n'està acabant de tancar el programa.
Finalment el divendres hi ha el ple municipal, on la CUP (després d'un debat intern amb
l'assemblea de la Candidatura d'Unitat Popular) hi fa la proposta de moció de censura amb els
partits amb qui la CUP hi va negociar el 2015 després de les eleccions municipals, tot està més
detallat en l'explicació del punt número 18 del ple, que hi ha més a sota. Després del ple municipal
es realitza una roda de premsa per fer valoracions al respecte.
A llarg de la setmana el Grup Municipal de la CUP s'ha reunit amb diferents agents socials i
municipals per tal de valorar els pressupostos presentats pel govern i poder construir un discurs
coherent, atès que l'expedient va ser presentat amb molt poca antelació.
També al llarg de la setmana atenem diferents aportacions que ens fan arribar col·lectius i
particulars en referència a diferents temàtiques. També col·laborem en l'apartat logístic municipal
de l'agermanament entre la ciutat de Reus i de Deba d'aquest cap de setmana.

A sota resum de la Junta de Portaveus i del Ple celebrats el dia 15 de març i 16 de març.

INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
El resum de les reunions i consells d'administració ja hi són a la pàgina anterior
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió de data 16.03.2017.
2. Informació de l’Alcaldia.

HONORS I DISTINCIONS
3. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la banda-cobla del Pare Manyanet de Reus.

S'aprova per unanimitat.
4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l'escola Prat de la Riba de Reus.

S'aprova per unanimitat.
5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al club esportiu Santes Creus de Reus.

S'aprova per unanimitat.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
6. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes o entitats.
S'aprova per unanimitat.
SERVEIS A LA PERSONA
7. Assessoria Jurídica. Aprovació definitiva de la modificació dels estatuts de l'Institut Municipal
de Museus de Reus i de l'extinció de l'organisme autònom Institut Municipal d'Acció Cultural i
aprovació de la integració dels serveis i recursos de l'organisme autònom Institut Municipal d'Acció
Cultural a Institut Municipal Reus Cultura.

Es porta al ple la dissolució de l'IMAC dintre de l'Institut de Museus. Això comporta que es
crei un nou organisme autònom de cultura, però el model continua apostant per
l'externalització dels serveis culturals de l'Ajuntament i per una valorització material. Per
part de la CUP es torna a posar de manifest que cal seguir altres exemples on les
regidories de cultura tenen més pes, i per altra banda cal un pla estratègic de cultura i a
partir d'aquest decidir com s'actua a nivell orgànic. La CUP també lamenta que no s'hagi
comptat amb els treballadors de l'IMAC i de l'IMMR per aquesta reestructuració.
Hi voten en contra la CUP i el PSC, tanmateix s'aprova.

8. Participació, Ciutadania i Transparència. Bases de subvencions per a les entitats que portin
a terme el foment de la solidaritat i cooperació al desenvolupament

La CUP hi vota a favor ja que suposa una passa endavant, tot i que insuficient, respecte al
que hi ha ara.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
9. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic de l'àmbit situat al carrer
Batan, núm. 28, presentat per CEL URBÀ, SL.

La CUP hi vota en contra ja que servirà per a una residència d'avis per a la gent gran, hi
fem el discurs que havent-hi les sales del CAPI Reus VI (Horts Miró) destinades a places
públiques i que estan tancades des de la seva construcció, no és comprensible que
mentrestant el sector privat vagi creant mercat a partir del buit creat per l'administració
pública. També manifestem la nostra contrarietat perquè després de mesos de preguntes,
ningú ens ha respòs qui és el titular d'aquest espai. Es produeix un debat i la regidora
Vilella explica que el titular d'aquest immoble és l'Ajuntament.
10. Medi Ambient. Resolució d'un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre
tinença d'animals potencialment perillosos.

La CUP hi vota en contra ja que s'hi reitera el discurs que cal prevenció amb educació,
més que sancions que en gran part no s'acaben cobrant.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
11. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial de la creació, modificació i supressió de diferents
fitxers de dades de caràcter personal.
La CUP hi vota a favor, tràmit administratiu.

12. Recursos Humans. Modificació del catàleg i plantilla del personal funcionari i laboral.
La CUP hi manifesta la seva postura al voltant del fet que els governs municipals durant anys no
han fet la seva feina i no han realitzat cap mena d'estratègia al voltant de la pròpia plantilla de
l'Ajuntament, amb un problema que genera greuges interns entre treballadors i un decalatge en
les funcions que hi han de desenvolupar. S'aprova amb el nostre vot en contra.

13. Serveis Adjunts a la Secretaria General. Modificació de la relació de llocs de treball del
personal directiu.
Hi votem a favor, ja que tot i no estar a favor de la proposta gerencial de l'Ajuntament, si creiem
necessaris -imprescindibles- alguns canvis interns. S'amortitza la plaça de gerent de Serveis
Generals i Econòmics, i se'n crearà una altra de gerent de Serveis Interns i la part econòmica
anirà a càrrec d'Intervenció Municipal, hi votem a favor i s'aprova.

14. Assessoria Jurídica. Aprovació de la plantilla de l'Institut Municipal de Museus de Reus que
passarà a denominar-se Institut Municipal Reus Cultura.
En coherència amb el punt 7, i també en coherència amb el desajust observat en les dues
plantilles de l'IMAC i IMMR en matèria de catàleg i diferències de complements entre treballadors
d'una mateixa escala laboral, la CUP hi vota en contra.

15. Serveis Adjunts a la Secretaria General. Autorització de compatibilitat d'una treballadora de
Reus Serveis Municipals S.A. amb activitat privada.
La CUP hi vota a favor i s'aprova.

16. Intervenció. Donar compte de les liquidacions dels Pressupostos de l'Ajuntament i dels
Organismes Autònoms Administratius corresponents a l'exercici 2016 i dels criteris seguits per a la
quantificació dels drets de difícil o impossible recaptació.
S'informa de la liquidació, en especial dels impagaments de difícil o impossible recaptació per part
de l'Ajuntament.

17. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits del Pressupost de
la Corporació.
Es tracta en aquest punt de destinar part del superàvit de l'any 2016 per al Pla d'Ajust al qual ha
estat sotmès l'Ajuntament de Reus durant anys. Hi vota en contra la CUP, tanmateix s'aprova.

18. Intervenció. Aprovació del Pressupost General de l'exercici 2017.
El govern presenta la seva proposta de pressupostos, basada en el seu apartat estrella en un
augment en partides cap a Cultura i Barris.
La representant de la CUP hi manifesta totes les mancances passades i futures marcades per la
pròpia experiència fruit de la manca d'acompliment en acords subscrits entre CUP i govern. També
la representant de la CUP hi desenvolupa els arguments per no votar a favor d'aquests
pressupostos pel que fa a la proposta concreta del govern, ja que proposen més endeutament,
pèrdua de sobirania, una proposta populista per tallar cinta d'aquí a final de mandat a costelles del
deute de l'Ajuntament de Reus.
Arribats a aquest punt, la CUP proposa una moció de censura per tal de fer un canvi de govern i,
conseqüentment, també de model. La CUP interpel·la als grups municipals amb qui es va negociar
el 2015 a fer un canvi de ciutat a partir d'un nou govern municipal amb la CUP.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
19. Proposta del Grup municipal del Partit Popular (PP) per a exigir la finalització del projecte
del baixador de Bellisens.

Tot i que la CUP hi vota a favor, el representant de la CUP hi denúncia el fet que Madrid,
que és qui ha de finançar aquest projecte, no fa la seva part.

20. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per millorar el finançament de les escoles bressol
municipals.

La CUP hi vota a favor i s'aprova, tot denunciant que si no existís la triple línia d'Educació
a Catalunya per part de la Generalitat, existiria un finançament a Catalunya per a les
escoles bressols municipals.

21. Proposta dels Grups municipals ERC-MES-MDC-AVANCEM,ARA REUS (AREUS) i
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) en defensa dels drets lingüístics de les persones.

Es tracta d'una sèrie d'acords per reprovar l'actitud de certs agents del cos de la Policia
Nacional que presumptament van maltractar a un ciutadà pel simple fet d'adreçar-se'ls en
català a les seves dependències. Després que la representant de C's qüestionés a la
víctima d'aquest tracte vexatori, aquesta proposta s'aprova parcialment.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
22. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent a la signatura de convenis
amb clubs esportius de la ciutat per a l'ús universal de les seves piscines cobertes.

En aquesta moció C's, se suposa que a instàncies d'algun particular, demana que
l'Ajuntament de Reus signi un conveni econòmic amb clubs esportius privats. En aquest
punt la CUP hi fa el discurs que aquesta mesura potenciaria la situació actual en que
clubs privats hegemonitzen tot l'esport, inclòs el que per parcel·la correspondria a
l'administració pública, apart de generar un situació caòtica tant per als clubs com per
l'Ajuntament. La CUP hi vota en contra i no s'aprova.

23. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per a la creació d'un nou casal per a la
gent gran a la zona de la Pastoreta i el passeig Prim.

En aquesta moció C's, se suposa que a instàncies d'algun particular, demana que
l'Ajuntament de Reus crei un casal per a la gent gran. La CUP hi critica el fet que no
parteixi de cap estudi previ sobre necessitats que aportés més objectivitat a aquest
document.
La CUP hi vota en contra i no s'aprova.

24. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
unificació dels criteris de les bases de subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Reus.

S'aprova per unanimitat. La CUP hi presenta la necessitat de treballar en la clarificació de
les bases que regeixen les convocatòries públiques per accedir a ajuts municipals.
S'accepta una esmena tècnica del govern.

25. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a l'adhesió a la Xarxa de ciutats lliures del
tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.
El PSC proposa en aquest punt un treball en la lluita contra les xarxes de la prostitució i d'adhesió
a una xarxa per aquest motiu. Se sotmet a votació aquest punt, la CUP hi vota favorablement
tanmateix no s'aprova.

26. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a la realització
d'un estudi dels beneficis alimentaris del producte de proximitat i posterior campanya sobre els
mateixos.
La CUP hi porta la porta la proposta de fer un treball exprés per tal de millorar la salut pública i
alhora revertir amb el comerç de proximitat com a dinamitzador de l'entramat econòmic. S'aprova
la moció.

REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE
–

Consell Municipal de l'IMAC. 10/04/2017.

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
–

La Marta Llorens assisteix a la Fira de Formació Professional. 06/04/2017.

