
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(05/09/11 - 09/09/11)

Reunions realitzades :

– Acordem amb els Irreductibles  plantejar una pregunta al Ple, arran de la seva proposta de
demanar  als  grups  municipals  de  l'Ajuntament  que  es  pengi  l'estelada  al  balcó  de
l'Ajuntament per la Diada.

– Ple Municipa l (09/09): s'envia nota de premsa (s'adjunta al final de l'informe)

Reunions previstes :

– Dimarts 13 a les 9 del matí: Cambra de Comerç

Actes on som convidats:

– Ofrena floral a la tomba d'Heribert Barrera per la Diada de l'11 (Irreductibles) – coincideix amb
l'ofrena floral al Carrasclet.

– Acte institucional de la Diada de l'11 – coincideix amb la manifestació

Comentaris :

– Escrivim un article de la CUP per a l'edició especial del Punt de Mira de l'11.
– Enviem comunicat de premsa en resposta a la sentència del TSJC sobre el català a l'escola.
– Realitzem tasques de difusió de la marxa de torxes i la manifestació de l'11
– Enviem comunicat de premsa de la CUP en suport als actes de l'11
– Convoquem i participem a la roda de premsa de l'11
– Convoquem i realitzem roda de premsa post-ple.

La CUP denuncia a l’Ajuntament d’obstaculitzar les seves propostes

En una roda de premsa celebrada avui, en acabar el Ple, el regidor de la Candidatura
d’Unitat Popular de Reus (CUP) ha denunciat les dificultats que es troba el Grup
Municipal per poder duu les seves propostes a debat. Per una banda, denuncien la
censura de tres propostes de declaració en l’anterior junta de portaveus i d’un prec en
el Ple d’avui, i per altra, els arguments burocràtics de l’equip de govern responent a les
mocions presentades per la CUP, demostrant la seva manca de voluntat política
d’arribar a possibles acords.

La CUP de Reus ha presentat al ple d’avui tres mocions i dos precs. Un d’aquests
precs ha estat vetat per l’alcalde de la ciutat, al·legant que presentava errors de forma,
quan des de secretaria no s’havia rebut cap informació al respecte d’aquesta
anomalia. Per aquest motiu, el regidor de la CUP, David Vidal, ha fet pública la seva
preocupació i ha denunciat que “comencem a sospitar que l’equip de govern vol
censurar la nostra tasca al Consistori”.

Per altra banda, també ha denunciat l’actitud dels i les regidores de l’equip de govern,
les quals enlloc de mostrar una voluntat política d’arribar a un consens per elaborar
propostes que millorin la ciutat, es dediquen a al·legar raonaments jurídics i



administratius que poden ser interpretables de manera subjectiva. En aquest sentit,
durant el Ple, David Vidal ha denunciat l’actitud del regidor d’hisenda, Joaquim Enrech,
el qual ha fet una intervenció de llarga durada, en la que a partir de la cita de lleis
pretenia mostrar el seu posicionament contrari a fixar un recàrrec del 50% de l’IBI als
habitatges desocupats permanentment. Dóna la casualitat que aquesta mateixa moció,
ha estat aprovada en d’altres ajuntaments catalans a proposta de la CUP.

David Vidal, també ha explicat durant la roda de premsa, que aquesta setmana l’equip
de govern ha fet “joc brut”, arran de les declaracions públiques de Vidal el divendres
passat en que deia que s’havien trobat indicis d’irregularitats en la contractació de
personal. Vidal, ha denunciat que “han intentat posar-me al mateix sac que ells,
difamant i inventant-se que jo havia “enxufat” persones a treballar a l’Ajuntament, quan
els contractes dataven de 2006 i llavors ni existia la CUP ni jo estava a l’Ajuntament”.

Pel que fa a les mocions presentades per la CUP en el ple d’avui, la que feia
referència al recàrrec de l’IBI als habitatges desocupats i la que feia referència a exigir
a l’Estat espanyol la fi de l’espoli fiscal i un model de finançament per a les institucions
locals, han estat rebutjades per la majoria de regidores. Mentre que la moció que
exigia a l’Agència Catalana de l’Aigua, que resolgui el deute que té amb Aigües de
Reus, ha estat aprovada. No obstant, aquesta darrera moció s’ha votat per punts i la
majoria del Consistori no ha aprovat d’instar a la Generalitat de Catalunya “el blindatge
de la titularitat pública de la gestió de l’aigua”, evitant així la privatització d’aquest
servei.


