
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(23/01/12 - 27/01/12)

Reunions realitzades :

– Intersindical Alternativa de Catalunya : Presentem la CUP i el treball que realitzem el grup
municipal. Els hi preguntem sobre la situació dels diferents sindicats a la nostra ciutat Els hi
preguntem sobre la situació laboral en l'àmbit de l'ensenyament, la sanitat i l'administració a les
nostres comarques. Els hi presentem la campanya nacional de la CUP. 

– Junta de Portaveus : presentem les esmenes a la nostra pròpia moció sobre l'obertura dels
patis a les escoles, per tal d'adequar-la. Informen que el dia 10 de febrer serà el proper Ple.

– Junta Universal d'INNOVA: L'alcalde informa sobre els sous dels alts càrrecs directius de les
empreses  d'INNOVA.  Des  de  la  CUP  agraïm  aquest  pas,  però  recordem  que  aquesta
informació arriba en molts mesos de retard. Igualment, animem al nou govern a ser valent i a
ser transparents en qüestions com aquestes.

– Ple:  Ens  oposem a  que  l'Ajuntament  de  Reus  participi  al  Consell  General  de  La  Caixa.
L'alcalde respon dient que és interessant que l'Ajuntament hi sigui per la conjuntura actual,
com si això representés un tracte de favor. Votem a favor de la moció del PSC-PSOE perquè
l'augment de l'IBI imposat des de l'Estat serveixi en part per subvencionar les escoles bressol.
No obstant, denunciem les imposicions del govern espanyol en matèria d'hisenda i reclamem
que això s'hauria de tractar en el debat de pressupostos. La moció que presentem perquè es
publiciti la possibilitat que la ciutadania pugui fer ús dels patis de les escoles no prospera. Els
partits del govern, tot i  les esmenes presentades a la junta de portaveus, fan cas omís. La
moció perquè el ROM adopti el mecanisme de l'Audiència Pública també es rebutjat. Insistim
en  la  necessitat  d'incloure-ho,  però  el  govern  respon  que  ja  s'afegirà  al  reglament  de
participació que està en stand by després de les eleccions i que cal reactivar. La moció perquè
l'Ajuntament retiri la simbologia franquista de la ciutat s'aprova sense cap vot en contra. No
obstant, hi ha un fort debat i un recès entremig, ja que, CiU primer diu que votarà en contra, i
finalment, vota a favor. El prec demanant que es declari persona non grata a l'Arquebisbe de
Tarragona es respòs per l'alcalde, el qual tot i dir que no comparteix les seves declaracions a
nivell personal, l'empara en el dret a la llibertat d'expressió. No tenim torn de rèplica, tot i que,
el  prec  ja  esgrimia  que  el  dret  a  la  llibertat  d'expressió  no  l'emparava  per  discriminar  a
ciutadans i ciutadanes per la seva condició de gènere o la seva orientació sexual.  El prec
exigint major transparència en la contractació laboral de l'Ajuntament, es respòs per la tinent
d'alcalde Teresa Gomis, la qual tira pilotes fora, tot parlant de lo malament que ho passen els i
les reusenques a l'atur.

Reunions previstes:

– Grup Sagessa – 30 de gener
– Consell Municipal de l'Esport – 3 de febrer
– Consell Municipal de Discapacitats – 6 de febrer
– Consell Municipal de Serveis Socials – 8 de febrer

Comentaris :

– Ens adherim a la campanya Dóna la cara per la Independència, promoguda per l'Assemblea
Nacional Catalana.

– Enviem nota de premsa amb les propostes de la CUP al Ple


