
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(03/10/11 - 07/10/11)

Reunions realitzades :

– Reunió amb la  Comissió d'economia  – Actualitzem l'estat de comptes de l'Assemblea i del
Grup Municipal i publiquem el resum d'aquest al nou bloc del Grup Municipal.

– Reunió Comitè i Junta de Personal de l'Ajuntament  – Assistim a la reunió per presentar-nos
com a Grup Municipal  i  oferir-nos a  treballar  plegades qüestions  relacionades en matèria
laboral de l'Ajuntament. Acordem que els hi facilitarem tota la informació que treballem que
pugui ser del seu interès.

– Reunió amb una treballadora social del camp de l'immigració –  Intercanvi d'opinions sobre
l'estat dels projectes de la ciutat en matèria d'immigració.

– Visita representant Lliga contra el Càncer  – va presentar la seva entitat i ens va comunicar
que el director o president volia parlar amb la CUP. La vam emplaçar a que vinguin a una
assemblea ordinària a fer-ho. També ens conviden a un sopar solidari al novembre.

– Junta de Portaveus  – Només es tracten esmenes a les mocions, sense parlar de la nostra
proposta de poder retransmetre el Ple i les rodes de premsa per internet. Haurem d'esperar a
la propera junta d'octubre. S'accepten totes les esmenes que fan a les nostres mocions perquè
puguin tirar endavant. S'aprova la nostra Declaració de Suport al Correllengua, amb només el
vot negatiu del PP.

– Ple Municipal -  S'aprova l'acta anterior. Votem en contra de reduí el nombre de representnats
al Consell Municipal d'Esport, però s'aprova igualment. Argumentem que aquesta no és una
bona mesura per millorar-ne el seu funcionament, sinó que n'hi ha d'altres i les exemplifiquem. 
Votem Sí a la moció de CiU que s'aprova per unanimitat per demanar al Corredor Mediterrani.
Exposem que el model ferroviari és centralitzador i va en detriment dels interessos dels i les
catalanes. Que no pot ser que el corredor acabi a València sense passar per Alacant. Que
votem a favor, però que lo debat més important a nivell local, hauria de ser l'estat de rodalies i
la connexió entre Principat i País Valencià.
Votem Sí a la moció del PSC-PSOE reclamant el manteniment d'inversions de la Generalitat i
la canderalització del pagament del deute a l'Estat, però esgrimim que el mes passat ja vam
presentar una moció rebutjant l'espoli fiscal i demanant un model de finançament local, i se'ns
va votar en contra.
Ens  abstenim  a  la  moció  aprovada  d'ARA Reus  sobre  la  finestreta  única  per  als  i  les
empresàries. Critiquem que es privilegii a un sector social concret de la ciutadania, i proposem
una esmena perquè es tingui en compte un pla pilot de finestreta única per a tots i totes les
ciutadanes. ARA Reus no l'accepta i per això ens abstenim.
Moció PSC-PSOE Cesicat. Votem a favor, ja que, ja estava aprovat que s'intal·lés al Tecnoparc
i no al 112.
Moció CUP Targeta Resident. Aprovada per unanimitat però amb una esmena a la totalitat que
queda recollida al bloc del grup municipal.
Moció CUP ROM. Aprovat el punt 1 (reimpuls del Reglament de Participació) i punt 3 (publicitar
els  drets  dels  i  les  ciutadanes de participar).  No obstant,  no  s'aprova introduir  un  capítol
específic sobre els drets de la ciutadania al ROM.
Moció CUP retorn cànon digital i utilització del programari lliure. Tot i votar-se punt per punt i
acceptar una esmena del PSC-PSOE (recollida al bloc del GM) no s'aprova cap dels punts.
Com sempre, el govern surt amb arguments jurídics que rebutgem, ja que, el que proposem
està recollit pel Tribunal de Justícia Europeu. ARA Reus critica que anem contra l'SGAE. Li
responem el paper de la junta directiva d'SGAE fins ara i qüestionem la seva funció.
Prec CUP sobre les ajudes socials per evitar la rumorologia ciutadana que diu que es donen
majors facilitats als i les immigrants que als i les autòctones. La regidora d'immigració no ens



respòn  a  la  pregunta  i  diu  que no té  cap obligació  de  donar  explicacions  del  perquè  de
l'existència de la seva regidoria. Naltros qüestionem en roda de premsa post-ple, que aquesta
regidoria  serveixi  per  quelcom,  quan  s'està  acomiadant  als  pocs  tècnics  i  tècniques  que
treballaven aquests temes.
Prec CUP per la creació de la taula ciutadana per fer front a la crisi. L'alcalde rep de bon grat
la nostra proposta i es compromet a estudiar-la, treballar-la i fer una proposta a tots els grups
municipals per crear algun tipus d'espai de debat entre institució i societat civil a l'estil del que
proposem.
Pregunta sobre la  circulació  de bicis  presentada per  BiciCamp,  a través del  PSC-PSOE i
suport  d'ARA Reus  i  CUP:  responen  que el  carril  bici  no  és  cap  prioritat  i  una  despesa
innecessària en el context  actual.  Que el trànsit  de bicicletes queda limitat  en determinats
carrers del centre. Que es farà un estudi de mobilitat per millorar el trànsit de vehicles pel
centre. Que es reformarà la taula de mobilitat perquè ara mateix és ineficient.

Reunions previstes :

– Reunió Grup Empreses d'Aigües
– Reunió amb el nou comitè de treballadors/es del Sanatori Villablanca
– Reunió amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca
– Reunió amb la comissió de joventut per fer proposta reglament Casal de Joves

Actes on som convidats:

– Festes del Pilar del “Cachirulo”
– Inauguració de l'Expro/Reus i Conseller Mena
– Rebuda Conseller Felip Puig
– Rebuda Conseller Ferran Mascarell
– Conferència Conseller Recoder Cambra de Comerç
– Inauguració local ICV (no consta data ni lloc!)

Comentaris :

– Realitzem les gestions per al lloguer del Teatre Bartrina i La Palma per l'Assemblea Nacional
– Cancel·lem les gestions per la celebració de l'Assemblea Oberta del Barri Fortuny
– Creem (comissió de comunicació)  el  bloc  del  Grup Municipal.  L'omplim de continguts i  el

presentem en roda de premsa
– Gestions per pode retransmetre els plens i les rodes de premsa. Se'ns veta i se'ns emplaça a

la junta de portaveus per pactar-ho amb la resta de GM
– Convocatòria, realització i difusió roda de premsa valoració post-Ple.


