
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(09/04/12 – 13/04/12)

Reunions realitzades :

– Consell Municipal Solidaritat i Cooperació:  El principal tema és conèixer si s'ha eliminat el
0,7% del pressupost que l'Ajuntament destina a cooperació. La regidora, Àngela Tello, diu que
no ho sap. Naltros informem que al Pla d'Ajustament, consta que s'elimina la partida del 0,7%.
Davant d'aquesta situació,  les ONGs participants decideixen de concertar  una reunió amb
l'alcalde per saber la  veracitat  d'aquesta qüestió  i  plantejar-se el  futur  del  Consell.  També
denuncien que a les actes dels Consells que elabora Ajuntament hi falta informació. Es parla
del  mercat  de  la  setmana  de  la  solidaritat.  Els  diners  que  surtin  d'aquest  mercat  aniran
destinats  a Metges sense Fronteres.  El  4 de maig es farà un passi  de vídeo explicant  el
projecte on aniran a parar aquests diners. Els diners del sopar solidari aniran destinats a una
associació de pares i mares dels nens empresonats a Bolívia.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics : S'explica les modificacions del crèdit a demanar
per pagar l'aval del crèdit de Shirota Functional Foods.

– Junta de Portaveus : Informen que el 4 de maig es realitzarà el següent Ple ordinari on es
debatran  i  votaran  els  pressupostos.  Alcalde  demana  que  presentem  menys  mocions.
Informen que la setmana després visitarà l'Ajuntament la presidenta del Parlament. S'amplia a
10 anys el plaç per eixugar el deute amb el crèdit per pagar als proveïdors, i informen que
potser rescataran part del fons social dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament. 

– Comissió d'Honors : Es proposa el Col·legi Sant Josep i la Companyia Llop's Teatre per a
rebre una menció honorífica de l'Ajuntament.

– Junta General d'INNOVA : S'aprova la substitució dels càrrecs que ostentava Teresa Pallarès
en benefici d'altres regidors i regidores del PSC-PSOE.

– Ple: S'atorga una menció honorífica a la Banda de cornetes i tambors de Misericòrdia i a la
Confraria de Sant Pere Apòstol. 
S'aprova la sol·licitud d'un crèdit a Banco Popular per pagar els deutes de Shirota Functional
Foods (24 a favor -PP,CiU,PSOE- i 3 en contra -ARAReus,CUP). 2.241.233,47€ a pagar en 10
anys en un interès del 7,5% d'interès al Banco Popular. Comentem que hem presentat un
escrit al Tribunal de Comptes perquè investigui la gestió d'aquesta empresa.
Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana. Hi votem a favor i comentem que presentarem
al·legacions per tal de participar-hi, ja que no ho hem pogut fer anteriorment.
Presentem  una  moció  conjunta  amb  el  PSOE  sobre  les  persones  afectades  per  les
participacions  preferents  als  bancs  i  caixes.  El  govern  ens  la  tomba  argumentant  que  el
caràcter del text és irrespectuós amb els senyors banquers.
El PSOE presenta una moció perquè els diners que l'Ajuntament i INNOVA van retenir dels
seus  treballadors  i  treballadores  el  dia  de  la  vaga,  siguin  destinats  al  menjador  social.
Aprofitem  la  moció  per  fer  una  valoració  més  que  positiva  de  la  vaga,  i  sobretot  de  la
manifestació, i instar a l'Ajuntament a reaccionar. No s'aprova.
Presentem una  moció  perquè l'alcalde  expliqui  en  una audiència  pública  /  conferència  la
proposta de pressupostos que s'hauran de debatre al mes de maig al Ple. El govern diu que no
té perquè fer-ho,  perquè ja es debatran al  Ple.  Insistim en que es tracta d'un exercici  de
transparència i que igual com fa xerrades periòdicament en podria fer una sobre aquest tema.
Desatenen les nostres peticions i no s'aprova la moció. 8 Sí (CUP+PSOE), 15 No (PP+Ciu) i 2
Abstencions (ARA Reus).
Presentem una moció perquè l'Ajuntament insti als supermercats a entregar el menjar en bon
estat que llancen per a que sigui distribuït a través del Banc d'Aliments, Càritas... La regidora
diu que ja està treballant en aquest tema i per tant el govern votarà NO. Li diem que la vam
instar a presentar una esmena a la totalitat perquè la moció fos aprovada, i que si aquesta



s'aprovés es demostraria el compromís de tots els grups municipals en aquest projecte, enlloc
de ser simplement un projecte d'una regidoria. 1 Sí, 17 No (CiU, PP, ARAReus), 7 Abs (PSOE).
Presentem una moció per a la creació de la Casa de la Festa Major, tot tenint en compte les
dificultats pressupostàries, l'existència d'un projecte previ perquè s'instal·lés al Centre Cívic del
Carme, etc. Etc. El govern ens respon dient que la nostra proposta no serveix perquè ells ja
n'estan treballant una. Diem que ho desconeixíem, que es tingui en compte la nostra proposta i
que se'ns convidi a participar-hi. El regidor de cultura, diu que té en compte la nostra proposta,
però no diu res més de la resta de sol·licituds. 1 Sí, 17 No, 7 Abstencions.
Presentem un prec demanant que l'Ajuntament realitzi una política comunicativa corporativa de
l'Ajuntament  i  no  partidista  del  govern  municipal,  bastant-nos  en  diferents  exemples.  La
regidora Gomis diu que són un exemple de transparència i no tenen perquè canviar res.
Presentem un prec on diem que tota la informació que hem rebut sobre la funerària, l'hem
rebut a través dels mitjans de comunicació. Demanem que puguem participar de la comissió
de  seguiment  i  que  es  tingui  en  compte  la  desorientació  i  insegurats  dels  treballadors  i
treballadores. La regidora Gomis ens contesta que no tenim perquè participar-hi.

Reunions previstes:

Actes on som convidats:

– Festival en favor de l'Associació de Malalts d'Alzheimer – 12 d'abril
– Bicicletada BiciCamp a Les Borges – 15 d'abril

Comentaris :

– Preparem la cerimònia per a la realització de dos casaments – 14 d'abril
– Enviem nota de premsa amb les propostes de moció per al Ple
– El regidor participa en una conferència organitzada per la CUP de Lleida sobre la destrucció

del sistema sanitari públic català.
– Reservem sala per la presentació del Fons Social Germinem
– Reservem espai per a l'acta del primer aniversari de la CUP a l'Ajuntament.
– Realitzem roda de premsa per explicar l'escrit presentat al Tribunal de Comptes sobre Shirota.


