
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(21/01/13 –  25/01/13)

Reunions realitzades :

– Ple extraordinari : S'aprova la recessió del contracte amb Metrovacesa amb vots favorables
de CiU i PP, abstenció CUP i vot negatiu d'ARA Reus i PSC. Ens abstenim, ja que el procés de
negociació no ha estat clar, però estem a favor de la recessió del contracte ja que l'empresa
Metrovacesa no pot assumir una inversió d'aquest tipus. A més, mostrem el nostre rebuig a la
construcció d'un nou centre comercial, ja que creiem que s'ha de prioritzar el model de comerç
de proximitat i de petita i mitjana empresa.

– Regidor  d'Hisenda :  Preguntem pel  cobrament  de l'impost  de la  plusvàlua a les  persones
desnonades. El regidor d'hisenda ho està parlant amb la regidora de serveis socials i el regidor
d'urbanisme per la forma legal en que es pot aplicar. Preguntem sobre el cobrament de l'IBI a
persones que han comprat immobles “lliures de càrregues fiscals”. El regidor informe que el
responsable és la promotora i propietària, que l'únic que pot fer l'actual propietari és denunciar-
ho per la via judicial, però ha d'assumir el càrrec. 

– Grup Parlamentari CUP :La CUP assisteix al Parlament, conjuntament amb Cafè amb Llet i el
sindicat CATAC, per parlar sobre el sistema sanitari català i l'acció conjunta que es pot realitzar
en els propers mesos entre aquests diferents col·lectius i mitjans.

– Comissió Informativa Ubanisme : Presenten el catàleg de masos en sòl no-urbanitzable. Això
facilitarà tramitar les llicències per fer-hi activitats econòmiques. Informen que estan plantejant
fer peatonals diferents carrers adjacents a l'avinguda Prat de la Riba. Preguntem per l'estat
d'un  solar  abandonat  que  respresenta  un  perill  per  la  salut  pública.  Responen  que  si  el
propietari no intercedeix que actuarà unilateralment l'Ajuntament.  

– Comissió  Informativa  Serveis  Generals  i  Econòmics :  Presenten l'informe trimestral  del
seguiment  del  Pla  d'Ajust.  Després d'haver  demanat  el  Pla  i  restar  a 0  el  deute amb els
proveïdors, actualment és de 34 Milions d'euros.

– Web APPs autobús : Assistim a les instal·lacions de Reus Transport, on expliquen el sistema
informàtic que permetrà posar a la pràctica la proposta que vam presentar al Ple, per tal que
els i les usuàries del transport públic puguin presentar queixes sobre el seu funcionament. No
obstant, de moment, el sistema s'implementarà al web app ja existent de Reus Transport, i per
tant, només afectar el servei de bus urbà. Ara hem de treballar amb el regidor perquè aquest
sistema també s'implanti al transport interurbà.

Reunions previstes:

– Grup Salut – 31 de gener
– Ple – 15 de febrer

Actes on som convidats:

– Projecció del documental “La Salut, el negoci de la vida” a l'HSJR – 28 gener
– Jornada portes obertes Consell Internacional dels Fruits Secs – 1 febrer

Comentaris :

– Signem i difonem el manifest i la recollida de signatures de la Plataforma Aturem BCN World.


