
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(06/05/13 –  10/05/13)

Reunions realitzades :

– Síndic de  Greuges:  Intercanvi  d'opinions sobre l'actualitat.  Li  presentem un esborrany de
moció  per  fomentar  la  figura de la  Sindicatura.  Ens comenta  diferents  qüestions  sobre  la
proposta d'acords que retocarem abans de presentar-la al Ple.

– Reunió alcaldia sobre SAGESSA: L'alcalde suspèn la reunió.

– Consell  Municipal  Medi  Ambient :  SIRUSA  (empresa  que  gestiona  l'incineradora  de
Constantí) paga 37160€ a l'empresa LIMONIUM perquè faci una campanya de sensbilització
veïnal  sobre  la  recollida  selectiva,  especialment  en  aquells  barris  on  es  presenten  més
problemes. La campanya durarà 8 mesos i emplerarà a temps parcial a cinc treballadors de
l'empresa LIMONIUM. La campanya també se centrarà en els  residus  comercials,  residus
voluminosos  (mobles,  electrodomèstics...)  i  la  gestió  dels  residus  als  edificis  públics.  El
GEPEC comenta que s'hauria de fer un major control dels abocaments il·legals a les rieres.
S'està fent un nou mapa de capacitat acústica, per adaptar el vigent de 2007 a la directiva
europeu corresponent. S'hauria d'haver fet l'any passat, però el regidor comenta que no hi
havia suficient pressupost. Diferents AAVV presenten queixes sobre olors, gestió de residus,
coloms i solars abandonats. 

– Gerent INNOVA : Fem un repàs de tota aquella informació que hem sol·licitat i  que encara
estem pendents de rebre. Conversem sobre la situació general d'INNOVA i sobre diferents
empreses en concret. Parlem sobre el funcionament dels consells d'administració i els canals
de comunicació interns. Ens informen sobre els diferents temes urgents que hi ha sobre la
taula en el procés de reforma d'INNOVA.

– Comissió  Informativa  Serveis  Econòmics :  S'informa  del  catàleg  de  llocs  de  treball  de
l'Ajuntament, així com la modificació del cobrament en cas de baixa dels treballadors.

– Junta de Portaveus : S'aprova una declaració (amb el nostre vot en contra) sobre el Dia de la
Ciutadania Europea. El pregó de la Festa Major el farà el sr. Amigó (gerent del Pere Mata).
S'informa que s'ha atorgat la Creu de Sant Jordi al sr. Roger Gomis i el sr. Prous.

– Ple: Es fa el nomenament de diferents consellers municipals i el canvi de nom del nou Consell
Especial d'Habitatge Social. S'aprova per unanimitat l'estudi per a la subvenció de l'impost de
la plusvàlua per a les persones que hagin aconseguit una dació en pagament. Intervenim per
criticar que fa més d'un any que s'està treballant en aquest tema, front l'angoixa que provoca
aquesta qüestió a les persones afectades. S'atorga una distinció municipal a la Penya Blanc i
Blava, a la Lliga contra el càncer i a l'Escola de Música del Centre de Lectura. L'interventor
presenta l'informe trimestral del Pla d'Ajustament. S'aprova la modificació de l'acord del Ple
sobre incapacitat laboral, perquè els treballadors i treballadores de l'Ajuntament que estan de
baixa cobrin el 100%, enlloc del 90% de sou. S'aprova -amb la nostra abstenció- el catàleg de
llocs de treball. S'aprova amb el nostre vot en contra l'aprovació inicial del Reglament d'Horts
Urbans. Des de la CUP apostem perquè els i les usuàries dels horts s'agrupin amb una entitat,
i aquesta autogestioni els horts. Es rebutja una proposta de resolució del PSC sobre el deute
de la  Generalitat  amb els  ajuntaments.  S'aprova amb 10 vots  a  favor  i  16  abstenció una
proposta de resolució de la Plataforma SOS Escola Pública, presentada per PSC, ARA Reus i
CUP. S'aprova per unanimitat una moció d'ARA Reus perquè la Generalitat mantingui la partida
econòmica destinada al Teatre Fortuny. Es rebutja una moció del PSC de “Pla de xoc contra
l'atur  juvenil”.  S'aprova  el  punt  per  dotar  a  la  Sindicatura  de  Greuges  d'una  partida
pressupostària pròpia, però es vota en contra de la resta de punts que proposa la CUP. Es
rebutja una moció de la CUP perquè els partits de l'oposició puguem participar a la Junta Local
de Seguretat. Es rebutja una moció de la CUP perquè la regidora de Serveis Socials faci un pla



per  resoldre el  greuge que provoquen les retallades del  govern espanyol  en l'àmbit  de la
dependència. S'aprova per unanimitat una moció esmenada d'ARA Reus perquè se facin una
jornades de promoció de l'ocupació.

Reunions previstes:

– Consell Municipal Esport – 17 maig
– Consorci Normalització Lingüística – 30 maig
– Ple extraordinari - maig

Actes on som convidats:

– Per un país lliures d'homofòbia i transfòbia – 28 abril a 22 maig
– Tasta la poesia – 7 maig
– Inauguració exposició Parlament al Palau Bofarull – 7 maig
– Inauguració Trapezi – 9 maig
– Espai museístic Hospital Sant Joan – 14 maig
– Xerrada Aeroport de Reus a la Cambra – 14 maig
– Concert presentació Grup Havaners Balandra – 17 maig
– Fira Gent Gran – 23 i 24 maig
– Sopar amb el President d'Honor de “La Caixa” - 29 maig

Comentaris :

– Enviem nota de premsa amb les propostes de la CUP al Ple del dia 10.


