
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
(05/06/17 –11/06/17)

       Activitat del Grup Municipal

- Comença la setmana amb reunió del grup municipal el dilluns on es preparen els comissions 
informatives i el ple, a més a més d'altres punts relacionats amb l'agenda o aspectes que són 
matèria de treball del grup municipal. 

- El dilluns també se celebren les sessions de les Comissions Informatives de Serveis Generals i  
Econòmics, de Territori i Urbanisme i de Serveis a les Persones. S'hi retiren el punt relacionat amb 
la concessió de l'Estadi Municipal. En la Comissió de Serveis a les Persones es fa cas omís a la  
proposta que havia realitzat la CUP en relació a la residència vinculada al CAP Horts Miró, on el 
grup de la CUP demanava que: membres del sindicat USITAC, un col·lectiu de treball de gent gran 
i membres de la CUP poguessin fer la visita.

- El dimecres es realitza la roda de premsa relacionada amb el ple, on la CUP hi presenta una  
moció per reformular el Consell d'Infants que es aprovada en el ple i també una altra moció en 
suport al referèndum que no es aprovada. En la roda de premsa s'hi presenta també les propostes 
de declaració en suport al moviment del Rif -que és aprovada en Junta de Portaveus- i una altra 
proposta  de  declaració  en  suport  al  sindicalista  andalús  empresonat  Andrés  Bódalo  –que  és 
rebutjada per la Junta de Portaveus-.

- El dimecres se celebra la Junta de Portaveus on apart de valorar els diferents punts relacionats 
amb el ple, s'hi tracta abastament al voltant del tema de la moció en favor del referèndum, que 
recull  el  suport  de  diferents  forces  però  aquests  treballs  i  els  posteriors  entre  els  grups 
independentistes de la corporació no obtenen resultats positius.

- També el dimecres se celebra una reunió informativa de l'Agència de turisme Reus Promoció, on 
s'hi va presentar un resum de les activitats que es es van fent: 2x1 o x3 en entrades conjuntes al 
Gaudí Centre, Museus i Pere Mata. Impuls municipal a l'Estació Enològica per impulsar un centre 
d'interpretació del vi.

- Dimecres hi ha la tancada a l'Hospital Sant Joan de Reus obra dels seus treballadors i hi ha 
actes organitzats pel sindicat CGT, en els quals membres de la CUP hi assisteixen.

- Dijous hi ha ple municipals, en teniu el resum a sota, prèviament el grup municipal fa una reunió 
prèvia per acabar-ne de personal els detalls.

- Divendres membres de l'assemblea organitzen una paradeta per tal de repartir material de la 
campanya per demanar la internalització dels servei de la neteja i recollida de residus. Igualment 
el  mateix  divendres  hi  ha  una  trobada  entre  membres  de  la  CUP (Comissió  de  Participació 
Ciutadana) i persones i representants d'entitats del barri Gaudí. 

- A banda de totes aquestes qüestions, el grup municipal de la CUP atén contactes presencials i  
trucades de particulars i diferents col·lectius que hi venen a expressar les seves inquietuds o bñe 
per assumptes més particulars, els quals són recollits i se'ls intenta donar sortida a l'Ajuntament o 
d'altres administracions.

- Finalment el mateix divendres hi ha l'acte organitzat per tal d'instal·lar un cartell d'adhesió a l'AMI 
a una sortida de la ciutat de Reus on hi participen membres de la CUP.

Tot seguit tota la resta d'activitat institucional de la CUP a llarg de la setmana.



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

PLE 08/06/2017 

Previ al ple, s'aproven els comptes generals de Reus Serveis Municipals (antiga INNOVA), de 
Reus Esport i Lleure i de Reus Transport municipals en el marc de les seves juntes generals, la 

CUP hi vota desfavorablement, tanmateix s'aproven.

DESENVOLUPAMENT DEL PLE

1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 12.05.2017

S'aprova.

2. Informació de l’Alcaldia.

MOCIONS DE L'ALCALDIA

3. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització municipal.

4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.

SERVEIS A LA PERSONA 

5.  Benestar  Social. Acceptació  de  la  delegació  de  la  competència  corresponent  als  Equips  
d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) i al Servei d'Integració en Famílies Extenses (SIFE)  
plantejada per la Generalitat de Catalunya. 

La CUP se n'absté ja que no creu que aquesta sigui la línia de treball a seguir. S'aprova aquest  
punt.

6. Benestar Social. Addenda al conveni amb altres entitats relatiu a la Càtedra d'Habitatge per la  
formalització de l'adhesió de l'Ajuntament de Reus a l'esmentada Càtedra.

En  aquest  punt  es  demana  l'adhesió  a  aquesta  càtedra  de  la  URV per  l'estudi  en  matèries 
d'habitatge. La CUP hi vota a favor però manifesta que no es fa traspàs d'informació i hi ha manca 
de visió estratègica en matèria d'habitatges.



7. Benestar Social.  Addenda econòmica per a l'any 2017 del conveni marc amb el Taller Baix  
Camp  i  la  Fundació  Privada  Banc  dels  Aliments  de  les  comarques  de  Tarragona  pel  
desenvolupament del projecte de recuperació i distribució d'aliments frescos.

Tot i valorar la feina que hi fan les institucions que hi participen, la CUP remarca que no és el 
model proposat per la CUP ja que calen polítiques socials més empoderadores. S'aprova aquest 
punt amb l'abstenció de la CUP. 

8. Benestar Social. Adhesió a la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social per a l'any 2017.

La CUP hi vota a favor i fa referència a un consorci entre l'Agència d'Habitatge de la Generalitat i 
l'Ajuntament de Reus en matèria d'habitatge. La CUP fa discurs en el sentit que cal una valoració 
política en matèria d'habitatge, i posa per exemple la Casa dels Mestres. S'aprova per unanimitat.

9. Benestar Social. Addenda de pròrroga del conveni amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya 
relativa a la cessió de la gestió de 6 habitatges de titularitat pública.

En relació a l'anterior punt, la CUP hi vota favorablement.

10. Cultura.  Aprovació del preu públic dels espectacles del Festival d'Arts de Reus.

La CUP posa en valor el cost que té la cultura i per això la CUP se n'abstindrà, també denuncia 
una manca de política en matèria de política de preus públics, i també el fet que hi hagi la barrera 
econòmica del cost i el lloc. S'aprova aquest punt. 

11. Participació, Ciutadania i Transparència.  Aprovació dels preus públics corresponents als  
Bucs d'Assaig del Casal de Joves la Palma.

La CUP hi vota en contra ja que ha demanat insistentment que s'implementi l'acord aprovat en ple 
en el sentit que cal una ordenança de preus públics. S'aprova aquest punt.

12. Salut Pública.  Aprovació de la creació del Consell Municipal de Salut de Reus i aprovació  
inicial del seu Reglament.

Arran del Pla de Salut Local es desenvolupa una proposta de reglament d'un Consell Municipal de 
Salut. La CUP mostra la disconformitat  ja que el seu grup de treball de la sanitat mostra la seva 
disconformitat en la forma i el seu contingut, ja que els mecanismes de participació són merament 
deliberatius i sense poder vinculant, sense el reglament de participació aprovat a Reus i amb un 
sol paràgraf que esmenta la salut pública, i amb el fet que hi participaran entitats de dret privat. 
L'empoderament de la ciutadania no és tal com es vol fer veure.

La CUP s'hi oposa però s'aprova aquest punt.

13. Salut Pública. Aprovació de la clàusula 22a del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de  
Reus i el Servei Català de la Salut per a la prestació de serveis d'orientació i planificació familiar  
en el Cap Sant Pere de Reus amb l'objecte del programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva  
per a l'any 2016.

La CUP hi vota a favor i en demana el reforç. S'aprova aquest punt. 



SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
 

14. Patrimoni del Sòl. Interposició d’accions judicials civils contra el llogater dels baixos i 1r pis  
de l’immoble núm. 1 del c/ Metge Fortuny i dels baixos de l’immoble núm. 3 del mateix carrer.

Es tracta d'aprovar un requeriment de desnonament i de pagament per rendes endarrerides en 
relació a un particular que gestionava un negoci de restauració, al negoci conegut com a Cafè de 
Reus. La CUP se  n'absté en el sentit 

15. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat d'un treballador de l'Ajuntament de Reus.

S'aprova per unanimitat. 

16, Recursos Humans.  Modificació plantilla i catàleg per la subrogació dels serveis de l'EAIA i  
SIFE.

La CUP hi vota a favorablement, tot remarcant que l'Ajuntament continua amb la seva manca de 
planificació en matèria d'organització interna i d'estratègia en plantilla, i també remarcant que la 
CUP celebra que l'Ajuntament estigui subrogant treballadors, facilitant i creant precedents a futurs 
procediments de subrogació de plantilla. 

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

17. Gestió Urbanística.  Aprovació del Text refós del Pla especial urbanístic de l'àmbit situat al  
carrer Batan, núm. 28, promogut per CEL URBÀ, SL.

La  CUP hi  vota  en  contra  ja  que  es  refereix  als  permisos  que  es  tramiten  per  a  fer  obres 
necessàries per fer el centre sociosanitari privat a l'antic cine Palace. S'aprova aquest punt.

18.  Gestió  Urbanística.  Aprovació  del  Text  Refós  de  la  Modificació  puntual  del  Pla  parcial  
urbanístic del sector C.8 «La Comarcal», promogut per SNH-PARTICIPACIONES, SL.

Es tracta de diferents temes urbanístics que impliquen modificacions de plans urbanístics.  En 
aquest punt la CUP se n'absté i s'acaba aprovant.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

19.  Moció  del  Grup  municipal  del  PARTIT  DELS  SOCIALISTES  DE  CATALUNYA– 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la construcció d'un segon estadi municipal a  
la ciutat.

S'accepta una esmena que substitueix la “construcció d'un segon estadi municipal” per un altre 
“equipament esportiu”. La CUP hi fa el discurs que cal una taula dirigida per la regidoria d'esports  
per dirimir assumptes relacionats amb matèria d'equipaments d'esports, com ara una actualització 
del Mapa d'Equipaments Esportius Municipals, document que ha quedat obsolet. La CUP hi vota 
favorablement i s'aprova aquest punt.



20.  Moció  del  Grup  municipal  del  PARTIT  DELS  SOCIALISTES  DE  CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a la dinamització del Centre de la Imatge Mas 
Iglesias de Reus ( CIMIR).

S'aprova per unanimitat.

21.  Moció  del  Grup  municipal  CIUTADANS–REUS (C’S) referent  a  l'etiquetat  del  cost  del  
mobiliari urbà. 

Es vota per punts, la CUP hi vota en contra ja que no creu que etiquetar el cost del mobiliari urbà 
sigui una manera correcta de conscienciar a la gent. S'aprova parcialment. 

22.  Moció  del  Grup  municipal  CANDIDATURA D’UNITAT  POPULAR  (CUP)  referent  a  la  
reforma del Consell d'Infants. 

En aquest punt la CUP hi defensa una institució més propera als infants i que caldria una sèrie de 
canvis per tal d'incentivar l'empoderament dels infants. S'aprova per unanimitat.

23.  Moció  del  Grup  municipal  CANDIDATURA D’UNITAT  POPULAR  (CUP) donant  suport  
explícit  a  la  celebració  del  referèndum d'autodeterminació  i  per  la  creació  d'una  comissió  de  
seguiment del procés constituent. 

La CUP fa lectura dels acords en els que s'hi detalla que cal un suport real a nivell local per tal de 
començar a treballar de forma efectiva i també que per implicar a al ciutadania i a les institucions 
amb el referèndum a Catalunya. 

Els grups unionistes (PSC, PP i C's) fan el discurs habitual de cenyir-se a la llei i subordinar la 
voluntat dels catalans a un canvi impossible en el marc constitucional espanyol. PDECAT s'absté i 
ERC hi vota a favor. No s'aprova la moció. 

24.  Moció del  Grup municipal  CIUTADANS–REUS (C’S)  per  l'elaboració  d'un  Pla  Local  de 
Seguretat. 

Hi  demanen  aplicar  un  Pla  Local  de  Seguretat,  sense  entrar  en  detalls  del  que  vol  dir  això 
exactament a Reus i  també canviar  el  cap de la  Guàrdia Urbana.  La CUP se n'absté ja que 
considera que respon a una estratègia molt  irregular  per part  de C's.  S'aprova la  moció amb 
esmena del govern, la CUP manifesta que té els sus dubtes sobre l'aplicació d'aquesta.

25. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per optar als ajuts de fons europeus per  
l'execució de vies ciclistes interurbanes i urbanes.

Es genera un debat al voltant de com es planteja el futur de la bicicleta a Reus en qüestions de 
mobilitat, la CUP incideix en temes locals. S'aprova per unanimitat.

26. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per impulsar la incorporació de la Guàrdia  
Urbana al sistema de seguiment integral "VIOGEN" envers casos de violència de genere a Reus. 

La retira el partit que la presenta. 



Assumptes sobrevinguts al Ple. No n'hi ha. 

Precs i preguntes. Reus Refugi presenta una prec per tal de demanar una taula de treball en  
matèria de refugiats, se'ls respon que ja existeixen espais adequats dintre de l'Ajuntament. 

REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE

– Consell d'Administració de REDESSA. 12/06/2017.
– Consell Escolar Municipal. 14/06/2017.

          PREMSA

Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:

http://cupreus.cat/?p=866 

        ACTES ALS QUE ASSISTEIX EL GRUP MUNICIPAL

– El Xavier Angelergues assisteix a l'acte en favor del referèndum que organitza Omnium 
Cultural en el que hi participen, entre d'altres, l'activista reusenc Xavier Joanpere o l'antropòleg 
Manuel Delgado. 06/06/2017.

– La Mariona Quadrada assisteix a l'acte pels professors i mestres jubilats. 07/06/2017.

– La Marta Llorens participa en la tanca dels treballadors de l'Hospital Sant Joan. 
07/06/2017.

– La Marta Llorens i l'Oriol Ciurana assisteix a la convocatòria per situar cartells en 
referència a l'AMI en una entrada a la ciutat de Reus

http://cupreus.cat/?p=866

