
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(07/01/13 –  11/01/13)

Reunions realitzades :

– Oficina de l'Habitatge : Tractem del tema de la plusvàlua de les persones desnonades, així
com d'altres temes del  funcionament del  servei  del  deute hipotecari.  Ens comprometem a
treballar conjuntament un cas particular que assessoràvem des del GM i la PAH. Ens passaran
un informe del servei realitzat des de l'oficina del deute hipotecari. 

– Quim Arrufat : Ens visita el diputat de la CUP al Parlament de Catalunya. El posem al dia de la
nostra feina, així com ens explica l'aterratge al Parlament. Parlem sobre els mecanismes de
col·laboració entre Ajuntament i Parlament.

– Nou director de serveis generals : En no poder assistir a la reunió, converm via telefònica.
Quedem que en breu ens reunirem.

– Plataforma d'Afectats per la Hipoteca : Ens posem al dia dels diferents casos que porten a la
ciutat.  El  dia 3 elaborem un document  de propostes per  presentar  a la  xerrada del  Reus
Amunt, monogràfic sobre l'habitatge, per presentar-ho posteriorment al Ple.

– Junta de Portaveus : 

– Ple: Es cessa el representant d'Òmnium Cultural al Consell General de l'IMAC. Resta pendent
de nomenar el substitut. Es nomena el nou Director de Serveis Generals de l'Ajuntament i
INNOVA  (ens  abstenim).  S'aprova  una  proposta  d'ARA  Reus  de  suport  al  Consell
Interuniversitari de Catalunya en suport al model d'immersió lingüística. El PSOE retira una
proposta de rebuig a l'augment de les taxes judicials. S'aprova per unanimitat una proposta de
resolució  del  PSOE  demanant  a  la  Generalitat  i  a  l'Estat  espanyol  el  finançament  dels
programes de teleassistència. S'aprova per unanimitat una moció conjunta de tots els grups en
suport  al  Col·legi d'Advocats de Reus.  La CUP presenta una moció de CIU de l'any 2010
demanant millora de transparència d'INNOVA (ARA Reus i CUP voten Sí / PSOE abstenció /
PP i CIU NO). Presentem una moció de foment dels pisos de lloguer social que s'aprova per
unanimitat després d'acceptar unes esmenes del govern. Retirem una moció demant espais a
la via pública per a artistes i dinamitzadors culturals, a canvi del compromís del regidor de tirar-
ho endavant. No prospera una moció d'ARAReus (votem a favor) perquè les persones que no
puguin pagar els  impostos no tinguin que pagar un recàrrec.  Tampoc s'aprova una moció
d'ARA Reus (votem en contra) que demana que totes les empreses tinguin bonificacions per
establir-se a Reus independentment de la seva activitat i  la seva naturalesa. S'aprova per
unamimitat una moció del PSOE (amb esmenes del govern) perquè s'analitzi l'aigua de boca
del  Mas  Pellicer.  Preguntem sobre  els  actes  de  l'Any  Prim  i  la  visita  a  Madrid.  L'alcalde
contesta que l'acte de Madrid s'ajusta al que haurien de ser els actes de l'Any Prim. I, diu que
l'any 2014 hi haurà Any Prim i referèndum (Alicia Alegret ho nega). Preguntem per la retirada
de la simbologia franquista acordada en Ple fa un any. El regidor d'urbanisme ens diu que
depèn de les comunitats de veïns que ho sol·licitin.

Reunions previstes:

– Consell Municipal Solidaritat i Cooperació: 14 gene

Actes on som convidats:

– Encesa de l'estelada d'espelmes – 11 gener



Comentaris :

– Realitzem dues entrevistes per a dos temes de recerca d'alumnes d'institut.
– Enviem als mitjans de comunicació comunicat amb les tres mocions que presentem al Ple.


