
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(02/11/11 - 04/11/11)

Reunions realitzades :

– Usuari del bus Reus-Tarragona : Ens visita un usuari de l'autobús Reus-Tarragona, que des
de  2009  ha  presentat  diferents  queixes  i  denúncies  per  la  mala  qualitat  del  servei.  Cap
d'aquests expedients (ens n'entrega una còpia) ha estat tancat. Utilitzarem tota la informació
que ens ha traslladat  per  bastir  la  moció  que presentarem al  proper  Ple  i  mantindrem el
contacte per fer un seguiment de l'evolució  d'aquesta qüestió.

– Parella afectada per un procés de desnonament : Ens visita una parella afectada per un
procés de desnonament, ja que, no compten amb recursos suficients per fer front al pagament
del lloguer/hipoteca. Els convidem a participar a l'assemblea de la Plataforma d'Afectats/des
per la Hipoteca que es realitzarà a Reus per tal de fer un seguiment del cas i establir  un
protocol d'actuació per a casos d'aquest tipus, davant la inoperància de la regidoria competent,
en complir els acords presos en sessió plenària, arran de la moció presentada per la CUP.

– Comissió  informativa  Urbanisme  i  Territori : s'explica  que  s'estan  multant  propietaris  i
propietàries de gossos per no tenir la llicència; es dóna compte de diferents expedients, i en
canvi,  no  sobre  d'altres  que hi  ha  a  la  pròpia  ordre  del  dia;  es  realitza  sessió  formativa
explicant el concepte de sòl urbanitzable i sòl no-urbanitzable; la Generalitat ha realitzat un pla
de xoc per acabar les obres ja iniciades. Des de la CUP proposem:

· Precs : Sol·licitem un informe (des de gener del 2010) on es detallin tots els atestats de la 
Guàrdia Urbana que facin referència a incidents o accidents viaris, en les quals hi hagin 
involucrades usuàries de bicicleta. Tot recordant que tenim un informe dels incidents o 
accidents des del mes de gener del 2011 amb només dos casos. 
· Sol·licitem un informe sobre el nombre i el perfil dels usuaris del transport públic de la 
ciutat, explicitant les parades més sol·licitades i el cost econòmic del servei (Reus 
Transport). 
· Recordem que hem demanat el projecte tècnic i el contracte mitjançant el qual FCC es va 
fer el concurs públic. Ho hem demanat via instància OAC i ho demanem ara en aquesta 
comissió informativa. 
· Sol·licitem un informe de tots els solars de l'ajuntament dins la trama urbana que estiguin 
buits i la seva extensió. 
· Sol.licitem un informe amb la recaptació per ICIO des de l’any 2007 fins a dia d’avui, 
desglossat any per any, i si pot ser mes per mes. 

· Preguntes : Per què s’han deixat de donar bosses per a la recollida d’excrements 
d’animals als Centres Cívics? “Es deuen haver acabat” Regidor Massó dixit
· Fa un mes ja ho vàrem preguntar, què es pensa fer amb el projecte o amb l’ús de 
l’Agència Local de l’Energia a Reus? “Necessiten temps, pregunteu d'aquí dos mesos” 
Regidor Massó dixit
· Quin import ja previst recaptar de la taxa d’escombreries al 2012, i quin cost té la recollida
de residus sense tenir en consideració la neteja viaria? “Es traslladarà a la comissió de 
serveis econòmics” Regidor Domingo dixit.
· Sota quin criteri s’han talat 6 arbres al C/De la Riba? Es va estudiar la possibilitat de 
trasplantar-los o alguna altra mesura per no talar-los? “No es va estudiar la possibilitat i es 
van talar per complir la normativa de voreres” Regidors Masso/Domingo dixit.

Estem pendent que ens arribin les respostes i atenguin els precs. En no rebre respostes en
anteriors reunions, o entreguem per escrit.



– Comissió  informativa  Serveis  a  les  Persones :   S'informa  de  les  subvencions  de  la
Generalitat per a les escoles bressol pel curs 2011-2012. En anys anteriors, eren 1800€ per
xiquet/a, i  enguany,  1600€. Tots els partits voten a favor, excepte la nostra abstenció.  Ens
informen que al proper Ple la CUP formarà part del Consell  del Consorci de Normalització
Lingüística.  La regidora d'immigració informa que s'ha organitzat  un curs per a 150 dones
nouvingudes,  sobre  conceptes  bàsics  de  la  nostra  cultura  i  llengua.  Es  farà  un  curs  de
prevenció a la  violència de gènere i  a les drogadiccions,  subvencionats per un organisme
estatal. Des de la CUP proposem:

·  Precs: Sol.licitem un informe actualitzat de les places vacants i peticions de matriculació 
per zones d’escolarització dels centres públics i concertats de primària i secundària de la 
ciutat. 
· Preguntes : Quins criteris de corresponsabilitat educativa o familiar tenen previst aplicar 
en casos com els de l’escola Isabel Besora, si fem cas de les declaracions de la 
Sra.Gonzalez(autobusos gratuïts )? Com ho faran sense provocar greuges comparatius en 
altres escoles? “No hi ha res tancat. Ho estem parlant amb la Generalitat”. Regidora Sardà 
dixit.
Està previst l’augment d’una tercera línia en escoles com el Marià Fortuny o el Pi del 
Burgar? “D'on ho ha tret? No en sabem res” Regidora Sardà dixit.
Quin canvis pel que fa referència a contractació laboral(altes,baixes,trasllat) s’han dut a 
terme a la regidoria d’Immigració? La regidora Compte ha de marxar i diu que ens 
contestarà per correu.
Com es té previst enfocar el SAI en aquesta nova legislatura amb la nova regidoria 
d’Immigració? La regidora Compte ha de marxar i diu que ens contestarà per correu.
Per quin motiu s’han deixat de donar volants d’empadronament als centre cívics? Regidor 
Enrech ens comenta posteriorment, visitant-nos al despatx, que mols conserges dels 
centres cívics feien d'intermediaris, però es produïen errors, i ara s'ha de fer directament a 
l'oficina de la plaça de la Patacada.

Reunions previstes :

- AAVV Sol i Vista – 4 de novembre 
– Plataforma d'Afectats/des per la Hipoteca – 10 de novembre

Actes on som convidats:

– Inauguració “Ganxet Pinxo” - 3 de novembre
– Concert celebració 20 anys de la URV – 13 de novembre
– Inauguració Fira de l'Oli – 18 de novembre

Comentaris :

– Registrem instància  demanant  informació  sobre  la  seu  de  Reus  als  Jocs  Mediterranis  de
Tarragona 2017.

– Rebem petició de l'Associació Animalista Libera! Perquè no es venguin animals vius al mercat.
Ens adjunten tota la informació necessària sobre el tema i ens comenten que ja han registrat
una instància a l'Ajuntament.

– Rebem petició de l'Assemblea de Joves de Reus de presentar una moció en suport al procés
de pau iniciat al País Basc.

– En el darrer Ple s'aprova el següent en relació a Consells i Consorcis:



· Substitució del Toni pel Ferran a l'Institut de Museus
· David Vidal  membre del  Consorci  de promoció turística,  comercial  i  cultural  de Reus
“Reus Vitalitat”
· Sol·licitem la revisió dels membres del Consorci del Centre de Normalització Lingüística,
ja que, ens van oferir una plaça i, tot i començar les reunions, no se'ns ha nomenat. Ens
responen que al proper Ple es realitzarà el  nomenament del David com a membre del
Consell de Normalització Lingüística.

– Rebem una carta de  la  Guàrdia  Urbana,  a mode d'”avís”,  dient-nos que al  mes d'agost  i
setembre s'ha realitzat “actes de publicitat no legalitzada” i que això podria ser motiu d'una
sanció de 200 a 600€. Contestarem la carta, entenent que hi ha entitats de la ciutat que han
sigut sancionades sense previ avís i preguntant pel motiu d'aquest tracte de diferència.

- Rebem una còpia en cd del Pla de Mobilitat Urbana, que havíem sol·licitat via instància, a petició
de la comissió d'urbanisme i territori.


