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

Reunions realitzades :

– Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra:  Ens expliquen que tenen reunions periòdiques amb
les AAVV, que no és veritat que hi hagi menys policia als barris, que han creat mitjans de
comunicació directa entre veïns i veïnes i Guàrida Urbana per realitzar denúncies de forma
anònima, que les dades estadístiques diuen que baixen totes les tipologies de delictes, ens
expliquen també el model de policia de proximitat, així com la normativa europea al respecte.
Ens parlen sobre els punts calents actuals a la ciutat, tot i que recalquen que Reus és una
ciutat  amb un nivell  delictiu  molt  més  baix  que  la  mitjana  catalana.  Diuen  que  hi  ha  un
estancament, i fins i tot una baixada lleugera, de la majoria de delictes. 
Preguntem per  la  problemàtica  de  les  cartelleres.  Ens  asseguren  que  multen  a  entitats  i
empreses per igual  i  que no hi  ha ordres especials  per reprimir  a les entitats.  Continuem
plantejant-los com és possible que a una empresa li  surti  a compte pagar multes com les
entitats per realitzar la seva feina.
Els  hi  comentem que demanarem d'entrar  a  la  Junta  de Seguretat  Local,  on  actualment,
només hi participen els partits del govern municipal.
Sobre els 10.200€ de multes rebudes per la campanya electoral, ens comenten que tenien un
ordre judicial per actuar en aquest sentit. Preguntem com pot ser que un divendres a les 3 de
la matinada hi hagués agents de la Guàrdia Urbana arrencant cartells i  ens diu que és el
protocol establert.
Qüestionem que en declaracions policials als jutjats, es citi la possible (o inventada) vinculació
d'una persona amb la CUP com a prova d'un delicte. Ens diuen que si tenim algun dubte o
qüestió sobre això, que presentem una querella als jutjats contra els agents de la Guàrdia
Urbana en qüestió, sense entrar a poder donar més arguments o poder debatre-ho.

– Comissió Informativa Urbanisme:  Els veïns de la zona de la sedera (davant Reus Ploms)
han denunciat l'Ajuntament, perquè aquest no vol ficar pantalles acústiques a la via del tren.
Conveni entre Oficina Habitatge i  Catalunya Caixa per crear 12 pisos en règim de lloguer
social. I, amb Caixa Bank, de moment hi ha 2 pisos en règim de lloguer i que NO VOLEN QUE
SE SÀPIGA. Llicència per construir 6 pisos al carreró de la Puríssima Sang (s'iguala el nombre
de construcció d'habitatges de 2012). L'empresa SIRUSA (incineradora Constantí) paga una
campanya de sensibilització sobre la recollida de residus.  Acaben les obres de jardineria i
voreres d'El  Pinar  en breu.  Estan revisant  la  mobilitat  reduïda al  Mas Abelló.  Es millorarà
l'espai de la Rambla del Carrilet. Hi ha hagut problemes en el concurs de la poda d'arbres i pot
ser que alguns carrers de la ciutat se quedaran els arbres sense podar. Endorracaran alguns
immobles abandonats al  Barri del Carme per qüestions de seguretat. Proposem que l'APP
desenvolupada per  Reus Transport  se  traslladir  a  l'ATM perquè tots  els  busos  del  Camp
utilitzin  aquest  servei  (s'aprova).  Demanem  el  conveni  signat  entre  Catalunya  Caixa  i
l'Ajuntament per analitzar-lo. Preguntem per la retirada del banc de la plaça d'Argenters. Ens
diuen que ho han fet per ordre de la Guàrdia Urbana. Ens queixem de l'estat d'un solar al
carrer Albarca i demanem que facin un tancament per evitar problemes de seguretat i salut
pública.

– Junta  de  Portaveus :  Presentem una  proposta  de  declaració  en  suport  als  treballadors  i
treballadores de les corresponsalies de TV3, Catalunya Ràdio i ACN. S'aprova per unanimitat.
Avui es publiquen les bases per escollir el nou director de l'IMFE (menys de 55.000€ anuals de
sou que se cobrava ara, però amb més incentius). Informen el contingut del nou conveni entre
l'Ajuntament i l'empresa que gestiona Canal Reus TV, en que es redueix l'aportació del primer.
La Generalitat manté la inversió en el Teatre Fortuny, el CAER i el Trapezi. El Consorci del
Fortuny estarà format per l'Ajuntament i la Diputació. El Ple extraordinari es realitzarà al mes
de maig, un cop passat l'ordinari, per parlar en matèria d'hisenda local. 



– Comissió Informativa Persones : Votem en contra dels preus de l'exposició “Fortuny el mite” i
també dels  preus de l'Escola d'Adults Marta Mata.  Ens abstenim a les bases dels  premis
Esport i ciutat. Informen de la nova Fira de la Gent Gran, amb la “participació” d'empreses del
sector. Ens lliuren la Memòria Tècnica 2012 de Reus Esport i Lleure. I, ens lliuren un informe
sobre les empreses que han treballat al Parc de Nadal, en el qual NO surt CAP nom de CAP
empresa. Informen de les preinscripcions de P3 i 1r d'ESO del curs 2013-2014. Preguntem si
es realitzaran els casals d'estiu. Ens diuen que sí i que estan estudiant la possibilitat d'ampliar
l'oferta. Diem que tornarem a demanar el llistat d'empresa que treballen al Parc de Nadal de
2012 i el llistat de subvencions a les AAVV, ja que ens han passat documents que no tenien res
a veure. Fem un prec perquè es pugui delegar l'assistència del regidor a la Taula Reus Amunt i
ens diuen que ho traslladem a la propera reunió de la Taula. Demanem a la regidoria d'esport
que miri si l'empresa que realitza el transport de les escoles al Reus Deportiu i Reus Ploms,
compleixi amb tots els requisits. Preguntem del conveni entre Ajuntament i Fundació en Xarxa
sobre la gestió del Centre Obert Mestral.

Reunions previstes:

– Comissió Seguiment del Reglament per a l'ús de la Llengua Catalana – 16 abril
– Comissió Seguiment TV local – 17 abril
– Ple extraordinari - maig

Actes on som convidats:

– 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
– Trobada de corals – 13 abril
– Ruta Club Motos Clàssiques de Reus – 14 abril
– II Cicle Reus a 4 bandes – 15 abril
– Jornades de Salut – 15-17 abril
– “Presentació llibre Ernest Benach” - 17 abril
– Premi Dow Chemical 2013 – 17 abril
– Rebuda Conseller Territori Santi Vila – 17 abril
– Inauguració Brea's Hotel – 19 abril
– A Tota Veu – 25 abril
– Festa del Col·legi d'Advocats – 26 abril

Comentaris :

- Realitzem nota de premsa explicant la proposta de declaració a la Junta de Portaveus, en suport
als treballadors i treballadores de l'ACN, TV3 i Catalunya Ràdio.


