
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(06/02/12 – 10/02/12)

Reunions realitzades :

– Consell Municipal de Discapacitats : Es constitueix el Consell i  es presenten els diferents
membres  (grups  municipals,  regidores,  organismes  autònoms  i  entitats).  Les  regidores
comenten les darreres actuacions. Les entitats fan una valoració de les seves problemàtiques.
Destaca la manca d'oferta mèdica a l'Hospital de Reus, el que motiva que s'hagin de desplaçar
fins a Barcelona. També, dificultats de mobilitat per als i les invidents i les persones en cadira
de rodes. Existeixen tres comissions de treball temàtiques, en les quals no hi participen els
grups municipals (laboral, accessibilitat i espais municipals).

– Consell Municipal de Joventut : Hem presentat una modificació dels estatuts del Casal Jove
de La Palma perquè sigui cogestionat entre l'Ajuntament i les entitats. S'aprova la proposta i es
crea una comissió per treballar el redactat dels nous estatuts. S'actualitza el llistat d'espais de
la ciutat per a joves que vam demanar en l'anterior consell. Plantegem la necessitat de debatre
la  gestió  i  els  preus  dels  espais  destinats  al  jovent  i  s'acaba  convocant  una  reunió
extraordinària per parlar exclusivament d'aquest tema.

Junta de Portaveus : El govern presenta dues esmenes a dos mocions. Acceptem l'esmena
de la  proposta  de resolució  sobre la  dació  en pagament,  amb el  suport  de la  Plataforma
d'Afectats  per  la  Hipoteca.  L'alcalde  no  permet  que  un  representant  de  la  Plataforma
intervingui  al  Ple,  però  es  compromet  ell  i  la  regidora  de  serveis  socials  a  rebre'ls.  No
acceptem l'esmena a la moció per a la creació del Consell Municipal Agrari, ja que, el govern
pretenia evitar el debat i aprovar una moció que es limitava a ser una declaració d'intencions.

– Ple:  Ens oposem al  nomenament  de  nou Director  General  de Serveis,  a la  renovació del
director del Patronat de Turisme i al del director de l'IMFE Mas Carandell, ja que, secretaria
considera que no s'ha realitzat  el  procés  de lliure concurrència i  es  podria infringir  la  llei.
Votem a favor de la proposta de resolució del PSC-PSOE per reclamar a la Generalitat que
pagui el deute que té amb l'Ajuntament (aprovat per unanimitat).
Presentem una proposta de resolució, conjuntament amb la Coordinadora Obrera Sindical,
perquè l'Ajuntament mostri el seu rebuig als decrets del govern espanyol que impliquen un
ataca als drets dels treballadors i treballadores públiques, així com la congelació del Salari
Mínima Interprofessional (rebutjada).  
Presentem  una  proposta  de  resolució,  conjuntament  amb  la  Plataforma  d'Afectats  per  la
Hipoteca, emplaçant a l'Ajuntament que demani al govern espanyol l'aprovació de la dació en
pagament i ofereixi alternatives a les persones afectades pels desnonaments (aprovada amb
l'abstenció del PP després d'acceptar una esmena).
Presentem una moció per a la creació del Consell Municipal Agrari, amb l'objectiu que existeixi
un  espai  de  relació  directe  entre  aquest  sector  i  les  diferents  regidories  de  l'Ajuntament
implicades  en  aquest  àmbit  (rebutjada  amb  el  vot  contrari  de  govern  i  ARA  Reus).
ARA Reus presenta una moció perquè l'Ajuntament realitzi una auditoria energètica. Ens hi
abstenim, ja que la regidoria de Medi Ambient ja està treballant en aquesta qüestió.
ARA Reus presenta una moció per potenciar l'esport. Hi votem a favor, tot i que, reclamem que
el  Consell  Municipal  de  l'Esport  faci  aquesta  tasca.  
Fem una pregunta a l'alcalde sobre l'estat actual de la Casa Navàs. Explica que estan en
negociacions amb els propietaris. Que hi ha una subvenció de la Generalitat atorgada, però
que aquests no volen contribuir-hi. L'hi recordem que la Llei del Patrimoni Històric obliga als
propietaris a mantenir en bon estat la Casa Navàs i fins i tot preveu l'expropiació.
Preguntem al regidor d'urbanisme sobre els projectes urbanístics que estan paralitzats. Ens
comenta que vol impulsar una nova política urbanística, que anirà impregnada al nou POUM.
Que estan estudiant cas per cas, i que volen tenir contacte amb els i les ciutadanes afectades
per a cadascun del procés. El que és segur és la ciutat continuarà sent compacte i no creixerà
a curt i mitjà termini.



– Junta  Universal  d'INNOVA :  Votem NO als  canvis  d'estatuts,  l'encàrrec  de  l'auditoria  i  al
nomenament  del  nou  gerent.  Llegim  un  text  al  final  de  la  reunió  on  mostrem  el  nostre
posicionament sobre INNOVA. Diem que el problema no és si algunes persones han actuat
irregularment, sinó que és el propi model d'INNOVA el que ha creat la situació en la que estem.
I, per tant, que el debat no ha de ser sobre temes subsidiaris, sinó sobre el model INNOVA.
Demanem de nou de participar en el debat amb el conjunt dels grups municipals. L'alcalde no
fa cas de les nostres peticions.

Reunions previstes:

- Reunió amb el regidor de Via Pública per les cartelleres – 15 febrer

Actes on som convidats:

– Conferència Àngels Oller a l'Arxiu – 7 de febrer
– Estrena CAER – 10 de febrer
– Primer aniversari Taverna Despertaferro – 11 de febrer
– Manifestació contra les retallades a Tarragona – 14 de febrer

Comentaris :

– Fem tasques de difusió i organització de l'Assemblea Popular que realitzem al barri Sol i Vista.
– Assistim a la reunió que es fa al Casal Independentista de Sants (Barcelona) per preparar la

campanya nacional contra les retallades i les privatitzacions.


