
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(08/04/13 –  12/04/13)

Reunions realitzades :

– Mocions habitatge:  No hi assistim, ja que és la cinquena reunió que se convoca per al mateix
i ja hem introduit les esmenes que vam trobar oportunes.

– Consell  Municipal Joventut : S'informa de les activitats d'estiu i de com ho han de fer les
entitats  que  vulguin  proposar  activitats.  Des  de  la  CUP proposem de  canviar  de  Consell
Municipal a Consell Local, però davant de la manca de presència de les entitats al Consell
(només dues) demanem que es convoqui una nova reunió per a principis de juny i poder-ho
parlar amb les entitats.

– CCOO Ajuntament :  Ens informen que des de CCOO preseten arreu de l'Estat una moció per
rebutjar l'avantprojecte de llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l'administració local
que està impulsant el govern espanyol. Ens comenten que part dels acords proposats ja se
van aprovar al darrer Ple en una proposta de resolució presentada pel PSC-PSOE. Comentem
que  ho  presentarem  de  nou  a  la  Junta  de  Portaveus  per  mirar  d'aprovar  els  punts
complementaris a la proposta ja aprovada. Per altra banda realitzem un intercanvi d'opinisons
sobre l'estat de l'Ajuntament i la situació laboral a aquest.

– Junta  de  Portaveus :  S'aprova  la  proposta  de  declaració  que  ens  portà  CCOO  sobre
l'avantprojecte de llei de la reforma de l'administració local. També s'aprova la proposta que
presentem per  declarar  persona “non  grata”  a  De los  Llanos  de Luna,  però  substiuint  la
declaració de persona “non grata” per la sol·licitud de la seva substitució.

– Ple:   El Síndic de Greuges exposa l'informe de 2012. Des de la CUP insistim en diferents
qüestions que planteja l'informe, així com en algunes de les observacions del síndic sobre la
seva  institució.  S'aprova  per  unanimitat  (també  dels  sindicats)  el  conveni  col·lectiu  de
l'Ajuntament per al 2013. S'aprova (amb el nostre vot favorable) una moció d'ARA Reus per
declarar la ciutat de Reus lliure de fracking. S'aprova (amb el nostre vot favorable) una moció
del PSOE sobre el pagament de la Generalitat a les farmàcies. S'aprova per unanimitat la
proposta de resolució conjunta sobre habitatge. Es rebutja la moció presentada per seixanta-
una entitats de la ciutat, a través d'ARA Reus i la CUP, sobre l'adhesió de l'Ajuntament de
Reus a l'Associació de Municipis per la Independència. S'aprova per unanimitat (i esmenes) la
moció de la CUP sobre la renda bàsica.  Es rebutja una moció de la CUP per millorar la
participació a l'Ajuntament i INNOVA, amb les propostes que havíem presentant la setmana
anterior en roda de premsa. Es rebutja moció del PSOE (amb el nostre vot favorable) sobre la
política cultural de la ciutat. S'aprova per unanimitat la moció conjunta en matèria d'habitatge
(la PAH es present al Ple després d'identificacions a l'accés a l'Ajuntament). Tant el prec sobre
la targeta resident com el prec en matèria de transparència econòmica que presentem la CUP
són rebutjats.

Reunions previstes:

– Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra – 11 abril
– Ple extraordinari – 12 abril (aplaçat)
– Comissió Seguiment del Reglament per a l'ús de la Llengua Catalana – 16 abril

Actes on som convidats:

– Exposició Kampanga ens mou – 4 d'abril



– Premis CDO d'olis d'oliva verges extra 2012 – 5 abril
– XVIII Trobada de Caramelles Ciutat de Reus – 6 d'abril
– Jornada cloenda I Conferència de l'Esport Local – 8 d'abril
– Dia Internacional del Poble Gitano – 8 abril
– Sessió En Veu Alta del Centre de Lectura – 10 abril
– Cicle “El document del mes” a l'Arxiu – 11 abril
– Inauguració Ganxet Pintxo – 11 abril
– 13a nit empresarial CEPTA – 13 abril
– “Presentació llibre Ernest Benach” - 17 abril
– Festa del Col·legi d'Advocats – 26 abril

Comentaris :

- Enviem nota de premsa amb les propostes presentades al Ple.


