
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(07/07/11 - 15/07/11)

Reunions realitzades :

·  Junta de portaveus :  Monopolitzada per la moció presentada dels “8 de Reus”.  Ens  
demanen que la retirem, però la presentem al Ple modificada, adequant-se a la realitat.

·  Junta  General  Extraordinària  d'INNOVA :  canvi  d'un  conseller  de  CiU  com  a  
representant, ratificació del Director General (Sr. Prat) i aprovació acta anterior.

· Ple: 
1.- Aprovació acta anterior: unanimitat
2.- S'informa que s'han iniciat els tràmits perquè Reus tingui la carta de Gran Població.
3.- Nomenament dels consellers als diferents Consells Municipals: unanimitat
4.- Diferents processos urbanístics: 26 Sí – 1 Abs (CUP)
5.- Distinció dels Bombers de Reus amb la medalla de la ciutat: unanimitat
6.- Proposta resolució sobre desnonaments (CUP). Es vota punt per punt. S'aproven tots 
per unanimitat, excepte el punt 2 (11 Sí (CUP, ARA Reus, PSC) / 15 No). El punt 2 deia:
“Oferir directament a les famílies en procés de desnonament assessorament legal i funció 
de mediació amb els bancs i caixes per trobar alternatives que no comportin la negació del 
dret a l’habitatge a les esmentades famílies o persones”
7.- Moció PSC perquè hi hagi consellers independents a INNOVA (11 Sí (CUP) / 15 No).
8.- Moció PSC perquè l'Ajuntament exigeixi a la Generalitat que mantingui la inversió a  
l'Hospital  St.  Joan (11 Sí (CUP)  /  15 No).  Recalquem la  retallada de sous  dels i  les  
treballadores i responsabilitzem també al PSC d'aquesta situació.
9.- Moció CUP de suport als 8 de Reus (1 Sí (CUP) / 23 No / 2 Abs (Ara Reus)). Important 
debat entre PP i CUP que fa que Ara Reus passi de votar Sí a abstenir-se i que la resta 
votessin  en  contra.  Se'ns  acusa d'estar  en  contra  de  la  Guàrdia  Urbana  i  diem que  
simplement, exigim professionalitat i que denunciarem allò que qualsevol treballador/a de 
l'Ajuntament faci malament.
10.- Moció CUP perquè els plens se facin a la tarda i es retransmiteixin per internet i Canal 
Reus (3 Sí (CUP Ara Reus) / 15 No / 8 Abs (PSC)). Diuen que té un cost molt alt i no es pot
assumir, ja que, no és una acció prioritària en temps de crisi. Proposem a la comissió de 
comunicació que miri a veure si és possible fer-ho naltros mateixos des del web de la CUP.
11.-  Pregunta PSC i CUP sobre beques menjadors escolars:  PSC pregunta sobre les  
diferències entre 2010 i 2011. I, naltros, sobre la exigència d'estar un mínim de 2 anys  
empadronat  per  rebre les ajudes.  Contesten donant  dades  sobre el  cost.  També ens  
envien les dades de l'any passat, que hem imprès i donarem a la comissió de benestar  
social perquè les tingui en mà.
12.-  Pregunta  EBE  PSC:  pregunten  sobre  l'eliminació  dels  Espais  de  Benvinguda  
Educativa. Contesten que han costat 804.000€ i potenciaran les Aules d'Acollida.
13.- Pregunta CUP Ikea: preguntem sobre quin impacte tindrà la instal·lació d'IKEA a Reus 
i sobre l'estat dels tràmits. Ens contesten que la cosa va bé -sense donar detalls- i ens fan 
un discurs explicant que serà una notícia molt important per Reus, però sense tenir cap 
dada concreta (generació llocs de treball, inversió econòmica...)
14.- Pregunta PSC Ryanair: pregunten sobre la marxa de la companyia de l'Aeroport. Li  
recriminen que és culpa de l'anterior govern i que les competències les té AENA perquè el 
PSOE no vol traspassar-les als municipis.
15.- Pregunta PSC sobre l'estat del carril bici: Alegret contesta que no és prioritat i que no 
hi ha diners. Que repintaran el que ja hi ha i, que a mesura que arreglin als carrers, aniran 
implementant-lo si hi ha diners.
16.-  Prec  CUP  sobre  transparència  econòmica:  El  regidor  d'hisenda  diu  que  els  
pressupostos i informes econòmics són centenars de pàgines i que no es poden publicar.



· Reunió amb el regidor d'Urbanisme : ens comenta que la conjuntura econòmica fa que la
majoria de projecte estiguin aturats. Que revisaran el procés participatiu de redacció del  
POUM. Que tots els projectes iniciats (Sedera, ARE...)  són molt difícils de paral·litzar  
per qüestions burocràtiques. Que el Martí Verd ja està aprovat com a zona urbanitzable  
des de fa molts anys, però que ara es tornarà a debatre en el marc del POUM, però que 
no hi ha volta enrere. Mostra la seva bona disposició  per  atendre'ns  sempre  que  pugui  
(vam estar 2 hores de reunió amb ell) i ens demana  que  participem  en  el  procés  de  
redacció del POUM. També, afegeix, que vol canviar les formes de fer respecte l'anterior 
regidor i vol mantenir millor comunicació amb els i les veïnes.

· Reunió amb “els indignats ”: se'ls hi fa un recull del contingut de tots els plens fins ara 
(sous i nomenaments consells)

·  Reunió grup d'empreses d'aigua d'INNOVA (Xavi): s'accepta el càrrec de conseller,  
s'ecolleix Sebastià Domènech (PP) com a president i a Hipòlit Montseny (CiU) i Marcos  
Massó (PP) com a consellers delegats. La resta som vocals. El gerent Joan Carles Ferrater
ens explica la història d'Aigües de Reus. Demano informe econòmic, organitzatiu i laboral 
de l'empresa i formació per als i les conselleres. Ens emplacen a reunir-nos amb el gerent i
accepten fer-nos arribar un dossier informatiu de l'estat de les empreses i una còpia dels 
pressupostos de 2011.

·  Reunió  grup  d'empreses  de  salut  d'INNOVA  (David):  consell  format  per  un  
representant de cada grup municipal (amb dret a vot que són consellers delegats) + 4  
tècnics. S'accepten càrrecs i es designen presidents i vicepresidents. Es demana informe 
econòmic, laboral i formació.

· Reunió grup d'empreses econòmica d'INNOVA ( Bartu): es cessen i nomenen els nous 
consellers. Es demana informe econòmic, laboral i formació.

· Reunió directora del Centre Normalització Lingüística : ens explica que el Consorci és 
65% Generalitat  i  35%  Ajuntament.  Que  l'Ajuntament  també  té  una  regidoria  de  
Normalització Lingüística. I que ha demanat que tots els grups municipals formin part del 
Consell.

· Reunió Sindicatura de Greuges : ens informa de la seva institució i ens comenta que al 
setembre  el Ple haurà d'escollir un/a nou/va síndic/a. Li comentem que durant  la  
campanya  vam  treballar  temes  de  transparència  i  participació  i  li  preguntem  per  la  
Carta de Gran Població. 

· Comissió informativa de serveis generals i econòmic s: S'estableix calendari de festes
locals pel 2012; declaració que una treballadora pública pugui mantenir un contracte amb 
una empresa privada (abstenció per desconeixement del cas); tarifes del pàrquing del  
Pallol (conveni amb Núñez fins al 2057) s'apugen un 3,5% en funció de l'IPC (votem en 
contra).

·  Assessoria  CUP Nacional  (temes  fiscals  retribucions  sou  i  alliberat):  la  comissió  
d'economia ja passarà informe o donarà explicacions del tema.

·  Comitè executiu d'ICV : Ens comenten que volen tenir una relació fluïda i un contacte 
bil·lateral  amb la  CUP,  de  cara  a  treballar  projectes  conjunts  a  nivell  de  carrer,  com  
també, que ells puguin donar suport públic a mocions i preguntes que puguem fer al ple. 

·  Comissió informativa serveis a les persones :  S'acorda de presentar-se a tots els  
concursos i premis possibles per obtenir diners; el Consell Comarcal aporta 141.000€ per 
les beques menjador; la Generalitat paga 5437713€ a l'Ajuntament per la construcció dels 
col·legis de la carretera de Castellvell i del camí de Valls.



Reunions previstes :

· Regidor de cultura (18/07)
· Comitè d'Empresa de l'Hospital Sant Joan (20/07)

Actes on som convidats:

·  Centre de Lectura: homenatge a una treballadora víctima d'un bombardeig durant  la  
Guerra Civil (19/07 19h al Centre de Lectura)
· Solidaritat i Cooperació: rebuda dels i les infants sahrauís (19/07 19h a la Palma)

Comentaris :

·  Realitzem roda  de premsa postPle  per  fer  valoració  d'aquest  amb presència  dels  mitjans  i
acordem amb ells que ho farem després de cada Ple.
· Iniciem arxiu de premsa del Grup Municipal
· Enviament de cartes a entitats per l'assemblea del 16/07
· Fem 200 fotocòpies del cartell de l'assemblea
· Tenim resum dades beques menjadors escolars de 2010 per a la comissió corresponent
·  Demanem  tot  el  material  corporatiu  del  Grup  Municipal  per  realitzar  rodes  de  premsa  a
l'Ajuntament
· Convoquem com a Candidatura roda de premsa per l'assemblea del 16 i una altra convocatòria
per a la pròpia assemblea.
· Si sembla bé, cada dia enviarem un pdf amb tot el recull  de premsa referent a la ciutat pel
googlegroups perquè cada comissió agafi lo que li interessi.


