
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(14/10/13 –  18/10/13)

Reunions realitzades :

– Regidor  d'Hisenda:  Quedem  amb  ell  per  proposar-li  una  taxa  que  gravi  a  les  oficines
bancàries que tenen caixers a la via pública. També li plantegem diferents dubtes sobre els
criteris dels impostos i les taxes, com ara les exempcions, bonificacions, no tenir en compte les
rendes... Ens diu que la llei i el Pla d'Ajust no donen gaire marge per retocar les ordenances
vigents i que la seva proposta implica una contenció i una mera actualització segons l'IPC.

– Comissió especial polítiques immigració: La reunió només dura 20 minuts perquè l'alcalde i
altres regidors  tenen compromisos de protocol.  S'informa de dades estadístiques sobre la
immigració a la ciutat. Preguntem per la informació relacionada amb la sanitat. Se'ns diu que ja
se'ns  donarà  quan  se  disposi  d'ella.  Preguntem  per  les  persones  que  viuen  en  situació
irregular, però tampoc se'ns respòn. Preguntem si tiraran endavant la campanya antirumors.
Diuen que de moment està aturat, però que en breu ho tiraran endavant.

– Junta  de  Portaveus:  Informen  que  hi  haurà  Junta  de  Portaveus  dilluns  vinent  sobre
GESFURSA. Que la Generalitat encara està pendent de certificar 27M d'euros del deute que té
amb l'Ajuntament. És probable que part d'aquest deute no el paguin, ja que hi ha manca de
liquiditat, tant de la Generalitat com del CATSalut. Es repassa l'ordre del dia del Ple per parlar
sobre esmenes.

– Ple: S'amplia el capital social de Tecnoparc, SA en 500.000 euros (votem en contra). S'aprova
la delimitació del terme municipal de Reus amb municipis veïns i la sol·licitud a la Generalitat
d'una subvenció per a realitzar plans d'ocupació. S'aproven les tarifes d'Aigües de Reus de
2014. S'aproven les ordenances,  taxes i  preus públics de 2014 (hi  votem en contra).  Ens
abstenim en l'aprovació de les contribucions especials per a la remodelació dels carrers que hi
ha per sobre de l'avinguda Prat de la Riba. S'aprova per punts i amb esmenes la proposta que
presentem la CUP sobre el  projecte CASTOR. S'aprova,  que es tanqui  la planta si  no se
garanteix la seguretat de la ciutadania, així com que l'Ajuntament s'oposi a qualsevol projecte
de construir un dipòsit de gas al subsòl del terme municipal de Reus. Votem a favor d'una
proposta del PSOE sobre les instal·lacions fotovoltàiques (s'aproven alguns punts). I, recordem
que  fa  mesos  que  esperem  un  informe  sobre  la  producció  elèctrica  i  els  ingressos
corresponents. S'aprova per unanimitat la moció que presentem la CUP perquè la Guàrdia
Urbana utilitzi la bicicleta. No obstant, s'aprova amb una esmena, que dóna un termini de tres
mesos a la Guàrdia Urbana per fer un informe de viabilitat sobre la proposta. S'aprova la moció
d'ARA Reus perquè la Guàrdia Urbana s'inscrigui a la Xarxa Rescat (hi votem a favor). Es
rebutja la moció del PSOE per fer un pla de xoc per a les persones en atur majors de 45 anys
(hi votem a favor). Fem un prec perquè l'Ajuntament insti a Correos a fer una manteniment
adequat de l'edifici de la plaça de la Llibertat. El regidor d'urbanisme ens respòn que ja hi estan
treballant. Fem un prec perquè l'Ajuntament ens faciliti informació sobre contractació que fa
més de dos anys  que estem esperant,  així  com que ens  informi dels  decrets  que fan en
matèria de contractació i pressupostària. Ens responen que així ho faran.

Reunions previstes:

– Junta de Portaveus – 21 octubre
– Consell Administració GESFURSA – 21 octubre
– Comissió Treball actes Dia Internacional Persones amb Discapacitat – 24 octubre
– Grup Salut – 24 octubre
– Comissió Informativa Servei a les Persones – 25 octubre
– Grup SAGESSA – 29 octubre
– Ple – 15 novembre



– Grup SAGESSA – 11 desembre

Actes on som convidats:

– Xerrada del cicle “Testimonis” - 17 octubre
– Jornades TIC en serveis socials – 17 octubre
– Inauguració curs acadèmic del Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública

de la URV – 17 octubre
– Exposició solidària “Ajuda'ns a ajudar” - 18 octubre
– 25è aniversari Hospital Móra – 18 octubre (suspès per les reivindicacions dels treballadors)
– Reconeixement alumnes excel·lents – 18 octubre
– Inauguració exposició Josep Biosca Centre d'Amics de Reus – 18 octubre
– Jornada “El procés cap a un estat propi: perspectives jurídiques” - 19 octubre
– Manifestació Independència per canviar-ho tot – 19 octubre
– Mitja Marató de Reus – 20 octubre
– Correllengua – darrera setmana d'octubre
– Inauguració Escola d'Adults Marta Mata – 22 octubre
– Marató donació de sang – 24 octubre
– Presentació del programa de ràdio de la FAVR – 24 octubre
– Cicle El documental del mes – 24 octubre
– Festa AAVV Blancafort – 27 octubre
– Xerrada del cicle “Testimonis” - 7 novembre
– XXV Cros del Col·legi Pare Manyanet – 10 novembre
– Xerrada del cicle “Testimonis” - 21 novembre

Comentaris :

– Enviem nota de premsa amb les propostes del Ple.
– Enviem nota  de  premsa  sobre  les  ordenances  i  l'augment  de  productivitat  de  secretari  i

interventor.


