
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(19/09/11 - 23/09/11)

Reunions realitzades :

– Reunió nova directora  Canal Reus TV : reunió breu per presentar-nos. Ens emplacen a
participar en un debat de portaveus de Grups Municipals, per fer balanç dels primers 100
dies de govern.

– BiciCamp : convocada per la comissió de territori. Ens expliquen la problemàtica de l'ús de la
bicicleta a la ciutat i com aquesta es veu afectada per les intencions del nou govern, que ja va
dir en Ple que no era un tema prioritari.

– Junta de Portaveus : alcaldia informa que Metrovacesa deu 5 milions a l'Ajuntamen. Tindran
reunió del Consell d'Administració de Metrovacesa (a Londres) i diran quelcom. 
Expliquen el canvi del director de gabinet de comunicació i la nova funció de l'antic director.
Comenten que la nova plaça ja està aprovada dins el catàleg.
Estan mirant si dues entitats de la ciutat volen aprofitar les carpes que hi ha instal·lades a
l'estació de tren.
L'alcalde  presentarà  un  informe jurídic  que  rebat  la  denúncia  del  Col·legi  de  Periodistes.
L'Ajuntament ha gastat entre 150,000 i 200.000€ en asfaltar i condicionar els exteriors de la
Fira per  als  expositors  de  cotxes.  Detecten deficiències  en l'estructura de l'edifici,  ja  que,
determinades  funcions  que  hauria  de  tenir  l'edifici  per  acollir  les  fires  no  les  podrà
desenvolupar. 
ARA Reus pregunta si els representants municipals podran assistir com a tals a la marxa de
torxes a Misericòrdia. S'aprova.
ARA Reus sol·licita una reunió extraordinària per parlar del “pla de xoc” de Sagessa, però se
desestima al·legant que ja hi ha el consell d'administració de les empreses.
El PSC-PSOE pregunta pels criteris per seleccionar l'empresa que fa l'auditoria. Diuen que ho
fa una empresa reusenca perquè sigui més barat. La CUP diem que això no és seriós, que ho
hauria de fer una empresa de fora perquè fos més independent.  ARA Reus s'afegeix a la
nostra crítica. També diuen que ho fan només sobre tres empreses perquè no hi ha diners per
pagar-ho tot i, que aquestes, són les més “obscures”. L'Alcalde reconeix que no sabien que
existien aquestes empreses i que podria ser que n'hi hagués més i no ho sabessin.
La CUP pregunta per l'aprovació del protocol de comunicació que estava pendent d'aprovació i
ens contesten que amb la contractació del nou director, s'esperarà que aquest hi doni un cop
d'ull.
La CUP comenta la proposta de regulació de junta de portaveus. Els serveis jurídics tenen en
compte la nostra proposta i diuen que l'únic que falta perquè s'aprovi és voluntat de la resta de
grups municipals (cap vol acceptar la nostra proposta i volen que es mantingui sense regular).
L'Alcalde diu que serà flexible amb la presentació de mocions al Ple, però que preval el dret
presidencial de vetar les propostes.

– Comissió informativa serveis a les persones : S'aprova la darrera acta amb l'esmena de que
consti la frase de la regidora de que “de Reus és aquell que viu i està empadronat a Reus”. 
Es renova el conveni de l'Escola Bressola La Ginesta ampliant l'oferta. 
Informen que al  Ple  es  nomenaran els  representats  municipals  als  consells  escolars  dels
centres educatius (la majoria tècnics/ques d'educació). 
Expliquen l'estat de les inscripcions de l'Escola Marta Mata i que han mantingut els preus. 
Arran d'això, CUP comenta que els preus de formació no reglada és molt superior a l'oferta
privada i, comenta, si està previst fer un concurs de beques. La regidora diu que si és més
barat a la privada que se'n vagin a la privada.
La CUP pregunta perquè es vol fer un CAP al nord si se n'ha acabat de construir un i no
l'inauguren (CAP Horts Miró). Diuen que aquest CAP seria de cara al 2014 i que el gestionaria
SAGESSA. Que la reunió que van tenir amb la Generalitat era per parlar del desdoblament del



CAP St Pere (a l'antic hospital) i Llibertat (a Horts de Miró), però no hi ha diners. 
El regidor d'esports informa que es redueix el nombre de representants al Consell Municipal de
l'Esport (de 20 a 8), ja que segons ell, tothom anava allà a preguntar “que hi havia de lo seu” i
que no funcionava. CUP proposa JZM com a representant al Consell.
Presenten  un  informe  amb  places  vacants  i  llistes  d'espera  de  les  escoles  Bressola.
L'entregarem a la comissió d'educació i serveis socials.
La regidora de Serveis Socials farà un informe sobre com ha anat la convocatòria de beques
dels menjadors.

Reunions previstes :

– Regidor Cultura: convocada per la comissió de joventut (anul·lada): ja han parlat amb el tècnic
de joventut.

– Trobada d'alcaldes del Baix Camp – 30 de setembre
– Ple ordinari – 7 d'octubre

Actes on som convidats:

– Presentació del llibre de Josep Baiges 
– Acte de lliurament dels guardons de la ciutat
– Trobada de Misericòrdies
– Solemne ofici al santuari de misericòrdia 
– Festa patronal de la Guàrdia Urbana 
– Visita a les instal·lacions d'Aigües de Reus 
– Paella Pelayo 2011 

Comentaris :

– Registrem instàncies sol·licitant  que s'arregli  la  Riera Aragó i  la  via del  tren a l'alçada de
l'avinguda Onze de Setembre.

– Emplacem al govern a convocar Junta de Portaveus i enviem una proposta de reforma del
ROM per dotar aquest òrgan de caràcter deliberatiu.

– Rebem una còpia del Pla d'Accessibilitat que havia demanat la Comissió d'urbanisme i via
pública.

– Rebem una còpia del Pla Educatiu de Ciutat i l'enviem pel googlegroups i per la comissió
d'educació.

– Sol·licitem el Pla de Mobilitat a petició de la Comissió de territori
– Sol·licitem relació d'accident de trànsit on hi havia bicis a petició de la Comissió de territori
– La presidenta del CPNL Miquel Venturaens comenta, en nom de la regidora corresponent, que

la CUP podrà disposar d'un/a representant al Consell del CPNL.


